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Este catálogo parcial resulta do projecto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia PTDC/HIS-

HEC/111715/2009 “África Atlântica: da documentação ao conhecimento, sécs. XVII-XIX”, no qual 

participou o Arquivo Nacional de Angola. Da série de documentos avulsos de Angola do fundo de arquivo 

do Conselho Ultramarino, ficam por descrever e organizar os documentos datados entre 1765 e 1833. 

  

 
ORGANIZAÇÃO 

 

 
DESIGNAÇÃO 

 
CÓDIGO / COTA 

Entidade Detentora: ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO AHU 

Fundo: CONSELHO ULTRAMARINO CU 

Série: ANGOLA 001 

Caixa: 1 – 181 Cx. 

Documentos: 1 a 15771 D. 

Datas Extremas: 1602 – 1833  

 
COTA: 

 
 

 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 

 
 
 

INVENTÁRIO 
UNIDADE DE INSTALAÇÃO 

CAIXA DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS DOC. / CX. 

1 1602 – 1621 1 – 118 118 

2 1622 – 1634 119 – 247 129 

3 1635 – 1644 248 – 361 114 

4 1645 – 1651 362 – 486 125 

5 1651 – 1655 487 – 619 133 

6 1656 – 1659 620 – 746 127 

7 1660 – 1663 747 – 865 119 

8 1664 – 1665, Ago 866 – 1011 146 

9 1665, Set – 1666, Ago 1012 – 1138 127 

10 1666, Set – 1672, Fev 1139 - 1263 125 

11 1672, Mar – 1674 1264 - 1366 103 

12 1675 – 1681, Jun 1367 – 1481 115 
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CAIXA DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS DOC. / CX. 

13 1681, Jul – 1686, Mar 1482 – 1601 120 

14 1686, Mai – 1690, Mar 1602 – 1682 81 

15 1690, Abr – 1693, Out 1683 – 1761 79 

16 1693, Nov – 1697 1762 – 1848 87 

17 1698 – 1702, Mai 1849 – 1915 67 

18 1702, Jun – 1703 1916 – 1976 61 

19 1704 – 1709, Set 1977 – 2051 75 

20 1709, Nov – 1716, Jul 2052 – 2125 74 

21 1716, Ago – 1719 2126 – 2190 65 

22 1720 – 1723, Mar 2191 – 2305 115 

23 1723, Abr – 1725, Abr 2306 – 2393 88 

24 1725, Mai – 1726, Jan 2394 – 2473 80 

25 1726, Fev – 1727, Ago 2474 – 2568 95 

26 1727, Set – 1729, Abr 2569 - 2630 62 

27 1729, Mai – 1730 2631 – 2720 90 

28 1731 – 1732, Mar 2721 – 2789 69 

29 1732, Mar – 1733, Abr 2790 – 2874 85 

30 1733, Mai – 1734 2875 – 2973 99 

31 1735 – 1736, Mai 2974 – 3048 75 

32 1736, Jun – 1737, Ago 3049 – 3131 83 

33 1737, Set – 1739, Jul 3132 – 3223 92 

34 1739, Ago – 1740 3224 – 3300 77 

35 1741 – 1742, Set 3301 – 3388 88 

36 1742, Out – 1744, Jul 3389 – 3469 81 
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CAIXA DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS DOC. / CX. 

37 1744, Ago - 1745 3470 - 3551 82 

38 1746 – 1747, Set 3552 - 3649 98 

39 1747, Out – 1749, Jul 3650 - 3721 72 

40 1749, Ago – 1751 3722 - 3813 92 

41 1752 – 1754, Mar 3814 - 3906 93 

42 1754, Abr – Dez 3907 – 3967 61 

43 1755 – 1756, Mar 3968 – 4044 77 

44 1756, Abr – 1757 4045 – 4125 81 

45 1758 – 1759, Mar 4126 – 4209 84 

46 1759, Abr – 1760, Jul 4210 - 4288 79 

47 1760, Ago -  4289 -   

 
Os documentos assinalados a amarelo na lista abaixo, encontram-se já catalogados mas não organizados, 
mantêm as cotas anteriores para efeito da sua recuperação.  
 
Os documentos datados de Agosto de 1760 a 1765 foram descritos no âmbito do projeto África Atlântica. 
 
Os documentos datados entre 1766 e 1781, e 1799 foram descritos no âmbito do Projeto de 
“Recuperação do Acervo Documental sobre Angola nos Arquivos Portugueses”. 
 
Os documentos datados entre 1781 e 1798 foram descritos no âmbito do projeto “O Atlântico dos 
outros”. 
 

CAIXA DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS 

1. 1602 – 1618 1 – 108 

2. 1618 – 1626 1 – 109 

3. 1626 – 1643 1 – 77 

4. 1643 – 1649 1 – 105 

5. 1649 – 1655 1 – 160 

6. 1655 – 1659 1 - 169 

7. 1660 1 - 122 

8. 1664 – 1665 1 - 133 

9. 1669 1 - 165 

10. 1670 – 1673 1 - 135 

11. 1674 – 1679 1 - 141 

12. 1680 – 1684 1 - 168 

13. 1685 – 1689 1 - 102 
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CAIXA DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS 

14. 1690 – 1693 1 - 137 

15. 1694 – 1699 1 - 116 

16. 1700 – 1702 1 - 45 

17. 1702 – 1704 1 - 89 

18. 1705 – 1709 1 - 64 

19. 1710 – 1715 1 - 63 

20. 1716 – 1719 1 - 108 

21. 1720 – 1723 1 - 147 

22. 1724 – 1725 1 - 163 

23. 1723 – 1727 1 - 132 

24. 1728 – 1729 1 - 136 

25 1730 – 1731 1 - 125 

26. 1732 1 - 121 

27. 1733 – 1724 1 - 160 

28. 1735 1 - 70 

29. 1736 1 - 4 

30. 1737 – 1738 1 - 120 

31. 1739 1 - 81 

32. 1740 – 1741 1 - 88 

33. 1742 – 1743 1 - 124 

34. 1744 – 1745 1 - 153 

35. 1746 – 1747 1 - 142 

36. 1748 – 1749 1 - 128 

37. 1750 – 1752 1 - 136 

38. 1753 1 - 86 

39. 1754 1 - 103 

40. 1755 – 1756 1 - 116 

40A. 1756 – 1757 117 – 160 

41. 1757 – 1758 1 – 124 

42. 1759 1 - 96 

43. 1760 1 - 116 

44. 1761 1 - 91 

45. 1762 1 - 94 

46. 1763 1 - 37 

47. 1763 1 - 51 

48. 1764 1 - 62 

49. 1765 1 - 73 

50. 1766 1 - 66 

51. 1767 1 - 72 

52. 1768 1 - 74 

53. 1769 1 - 90 

54. 1770 1 - 116 

55. 1771 1 - 90 

56. 1772 1 - 83 

57. 1773 1 - 48 

58. 1773 1 - 14 
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CAIXA DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS 

59. 1773 1 - 3 

60. 1774 – 1776 1 – 37 

61. 1776 – 1778 17 – 110 

62. 1779 1 – 102 

63. 1779 – 1780 1 – 61 

64. 1781 1 – 63 

65. 1782 1 - 108 

66. 1783 1 - 100 

67. 1783 1 - 60 

68. 1784 1 - 92 

69. 1784 1 - 71 

70. 1785 1 - 69 

71. 1786 1 - 65 

72. 1787 1 - 73 

73. 1788 1 - 51 

74. 1789 1 - 58 

75. 1790 1 - 79 

76. 1791 1 - 105 

77. 1792 1 - 86 

78. 1793 1 - 60 

79. 1793 1 - 67 

80. 1794 1 - 66 

81. 1795 1 - 71 

82. 1795 1 - 69 

83. 1796 1 - 74 

84. 1796 1 - 120 

85. 1797 1 - 59 

86. 1797 1 - 77 

87. 1798 1 - 81 

88. 1798 1 - 73 

89. 1798 1 - 71 

90. 1799 1 - 68 

91. 1799 1 - 64 

92. 1799 1 - 56 

93. 1799 1 - 80 

93.A 1799 1 - 60 

94. 1800 1 - 55 

95. 1800 1 - 68 

96. 1800 1 - 75 

97. 1800 1 - 63 

98. 1801 1 - 53 

99. 1801 1 - 48 

100. 1801 1 - 38 

101. 1801 1 - 42 

102. 1801 1 - 59 
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CAIXA DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS 

103. 1802 1 - 75 

104. 1802 1 - 35 

105. 1802 1 - 45 

106. 1803 1 - 62 

107. 1803 1 - 34 

108. 1803 1 - 52 

109. 1804 1 - 58 

110. 1804 1 - 52 

111. 1804 1 - 60 

112. 1805 1 - 67 

113. 1805 1 - 56 

114. 1805 1 - 48 

115. 1806 1 - 100 

116. 1806 1 - 89 

117. 1807 1 - 63 

118. 1807 1 - 49 

119. 1808 1 - 91 

120. 1809 1 - 72 

121. 1810 1 - 84 

121.A 1810 1 - 37 

122. 1811 1 - 85 

123. 1811 1 - 77 

124. 1812 1 - 88 

125. 1812 1 - 68 

126. 1813 1 - 61 

127. 1813 1 - 62 

128. 1814 1 - 73 

129. 1814 1 - 75 

130. 1815 1 - 128 

131. 1816 1 - 89 

131.A 1816 1 - 35 

132. 1817 1 - 51 

133. 1817 1 - 79 

134. 1818 1 - 57 

135. 1818 1 - 75 

136. 1819 1 - 83 

137. 1819 1 - 72 

138. 1820 1 - 91 

139. 1820 1 - 89 

140. 1821 1 - 87 

141. 1822 1 - 103 

142. 1823 1 - 91 

143. 1823 1 - 67 

144. 1824 1 - 117 

145. 1824 1 - 136 
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CAIXA DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS 

146. 1824 1 - 117 

147. 1825 1 - 104 

148. 1825 1 - 115 

149. 1825 1 - 93 

149.A 1825 1 - 66 

150. 1825 1 - 61 

151. 1826 1 - 87 

152. 1826 1 - 115 

153. 1826 1 - 64 

154. 1827 1 - 96 

155. 1827 1 - 66 

156. 1827 1 - 77 

157. 1827 1 - 107 

158. 1828 1 - 79 

159. 1828 1 - 70 

160. 1828 1 - 68 

161. 1829 1 - 107 

162. 1829 1 - 88 

163. 1829 1 - 138 

164. 1830 1 - 89 

165. 1830 1 - 78 

166. 1830 1 - 56 

167. 1830 1 - 67 

168. 1830 1 - 21 

169. 1831 1 - 71 

170. 1831 1 - 149 

171. 1831 1 - 57 

172. 1831 1 - 84 

173. 1832 1 - 106 

174. 1832 1 - 93 

175. 1832 1 - 71 

176. 1833 1 - 20 

177. 1833 1 - 20 

178. 
179. 

s. d.  
s. d. 

1 – 120 
1 - 131 

180.  
181. 

s. d.  
s. d. 

1 – 110 
1 - 130 
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1.  1602, Abril, 22, [Valladolid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [Conselho da Fazenda] sobre três consultas 
acerca de uma conta que João de Teive e Diogo de Herrera tinham tomado, por ordem régia aos 
contratadores do contrato passado das Alfândegas; sobre as 24 contas da dívida de João Rodrigues 
Coutinho do contrato de Angola do ano de 1601; e se fazer Regimento do modo em que se iriam tomar as 
fianças. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 1.  
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 1. 
  

2.  1606, Agosto, 2, Lisboa 
CARTA PATENTE (traslado) passada pelo rei [D. Filipe II] nomeando D. Manuel Pereira [Forjaz] capitão-
mor e governador de Angola. 
Obs.: m. est.; traslado passado em Luanda a 23 de Fevereiro de 1612.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 3.  
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 2. 
 

3.  [post. 1606] 
ESCRITO (minuta) do [secretário do governo de Portugal], Cristóvão Soares, ao vedor da Fazenda, Luís da 
Silva, sobre as cópias de cartas dos anos de 1605 e 1606 acerca de se guardar as lei que proibia a ida de 
estrangeiros aos domínios ultramarinos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 2.  
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 3. 
 

4.  1607, Março, 26,  
REGIMENTO (traslado) dado pelo rei [D. Filipe II] ao capitão-mor e governador de Angola, D. Manuel 
Pereira [Forjaz], com instruções para governar aquele reino, aludindo às minas de prata e recomendando a 
evangelização e conversão dos nativos, entre outros assuntos. 
Obs.: publ. no “Boletim” do AHC, 1950, vol. I, n.º 35, p. 235. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 3-A.  
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 4. 
 

5.  1609, Junho, 23, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA de Francisco de Marques ao [contratador], João de Argomedo, sobre o valor de compra e consumo 
de mercadorias em Luanda, o estado do comércio de escravos para o Brasil, as queixas dos moradores e a 
atuação do governador D. Manuel Pereira Forjaz. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 4-A.  
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 5. 
 

6.  1610, Janeiro, 12, São Paulo da [Assunção de] Luanda 
PROVISÃO do governador e capitão- general de Angola, D. Manuel Pereira [Forjaz], ao feitor da Fazenda 
Real, Duarte Dias Lobo, ordenando que intimasse Manuel Drago, feitor e procurador do contratador de 
Angola, Duarte Dias Henriques, a fim de proceder ao pagamento de uma quantia relativa às despesas da 
nau Nossa Senhora de Guadalupe, de que era capitão Luís da Gama, que arribou no porto de Luanda no 
caminho para a Índia, sem leme e muito destroçada. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 5.  
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 6. 
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7.  1610, Janeiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre requerimento do Bispo do Congo e Angola, 
D. Frei Manuel Batista, solicitando pagamento de uma quantia em dinheiro pela feitoria de Angola 
contemplada na provisão de mercê feita ao seu antecessor, D. Frei Miguel Rangel, destinada à compra de 
apetrechos para à Sé de [São Salvador do Congo] e demais igrejas do seu Bispado, e outra quantia em 
dinheiro para compra de duas imagens, conforme estava estipulada numa portaria.  
Obs.: inicialmente o Bispado do Congo e Angola estava situado em São Salvador do Congo, atual M'Banza 
Kongo, apenas em 1716 foi transferido para Luanda. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 7. 
 

8.  1610, Fevereiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre a resposta do monarca acerca das 
solicitações do Bispo do Congo e Angola, D. Frei Manuel Baptista, sobre os objetos necessários para a Sé 
de [São Salvador do Congo] e sobre usar o rendimento do contrato de Angola para fazer face às 
solicitações do dito prelado.  
Obs.: publ. no “Boletim” do AHC, 1950, vol. I, n.º 37, p. 245. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 8. 
 

9.  1610, Fevereiro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre a nomeação de Inácio de Macedo para o 
cargo de feitor do porto de Pinda e António Moniz para o cargo de escrivão do mesmo porto, para onde 
António Gonçalves Pita deveria partir como capitão, e que fossem carregadas em receita todas as 
fazendas que ali fossem entregues pelo contratador de Angola para pagamento do capitão, oficiais e 
soldados. 
Obs.: publ. no “Boletim” do AHC, 1950, vol. I, n.º 38, p. 247. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 9. 
 

10.  [post. 1610, Março, 11] 
INFORMAÇÃO sobre as despesas da Fazenda Real relativas ao reino de Angola, mencionando os padres 
carmelitas. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 125. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 10. 
 

11.  1610, Junho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre requerimento do [contratador de Angola], 
Duarte Dias Henriques, solicitando que fosse tirada uma devassa para apurar os factos que envolviam a 
nau Nossa Senhora de Guadalupe que veio de Angola transportando escravos que deviam direitos ao seu 
contrato, uma vez que as pessoas que traziam os ditos escravos os tinham mandado para fora da 
embarcação em Cascais, no rio das Maçãs e em outras partes, antes de chegar ao porto de Lisboa, para 
não registar a entrada deles na Casa da Índia. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 9.  
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 11. 
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12.  1610, Junho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre requerimentos dos contratadores de Angola, 
São Tomé e Cabo Verde pelos quais respondem à notificação que lhes foi feita acerca de pretenderem ou 
não confirmar os respectivos contratos, depois da revogação de uma lei em vigor desde 1601, segundo a 
qual os homens da nação e os cristãos novos que viviam no Reino podiam ir livremente, sem licença e nem 
fiança, às partes da Índia, Guiné e Brasil no seguimento da publicação na Chancelaria Real no dia 20 de 
Março de 1610 de uma lei que revogava e anulava a dita licença, revalidando as leis de D. Sebastião e de 
[D. Filipe I] contra os ditos cristãos novos. 
Anexo: informações e autos de testemunhas (traslado). 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 9-A.  
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 12. 
 

13.  1610, Novembro, 20, São Paulo [da Assunção] de Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, André Velho da Fonseca, ao rei [D. Filipe II] informando da sua 
chegada a Luanda e sobre o estado das execuções que o monarca lhe mandou fazer com os devedores da 
Fazenda Real, sendo eles: João Rodrigues Coutinho, o governador [D. Manuel Pereira Forjaz], o capitão 
Manuel da Costa, o capitão Júlio Macote; queixando-se que naquele porto não corriam moedas de prata e 
ouro e que só havia escravos e panos, registando-se muitas perdas de escravos por  muitos morrerem 
embarcados; explicando que devido aos altos fretes pagos pelos navios se tornava difícil enviar para o 
reino as fazendas dos devedores, fruto das execuções. 
Anexo: carta (traslado). 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 13. 
 

14.  1611, Janeiro, 3, São Paulo [da Assunção de Luanda] 
CERTIDÃO atestando que fora tirada a devassa feita pelo desembargador e [ouvidor-geral de Angola], 
André Velho da Fonseca, acerca das compras feitas pelo feitor do contrato, Manuel Drago, de pipas de 
vinho e botijas de azeite da nau da Índia, Nossa Senhora de Guadalupe. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 14. 
 

15.  1611, Fevereiro, 5, São Paulo [da Assunção] de Luanda 
CARTA do ouvidor de Angola, André Velho da Fonseca, ao rei [D. Filipe II] informando dos gastos do 
governador de Angola, Manuel Pereira [Forjaz], relativos à Fazenda Real e do seu envolvimento nas 
irregularidades no provimento da nau Nossa Senhora de Guadalupe que chegou ao porto de Luanda vinda 
de Ambaca. 
Obs.: m. est.; anexo: informação.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 12 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 15. 
 

16.  1611, Fevereiro, 7, São Paulo [da Assunção de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo escrivão do público e judicial da cidade de São Paulo de Luanda, Francisco 
Teixeira, atestando o provimento da nau Nossa Senhora de Guadalupe, de que era capitão Luís da Gama 
que arribou no porto de Luanda no caminho para a Índia em más condições. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 12-A. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 16. 
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17.  1611, Março, 13, São Paulo [da Assunção] de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. Manuel Pereira [Forjaz] a João de Argomedo 
informando que tudo o que Bartolomeu Jorge levou ao Reino era para ser entregue à D. Maria; de que 
tinha escrito a André da Costa que estava nas Índias, comunicando que tudo o que tivesse fosse remetido 
ao dito João de Argomedo e a Jorge Fernandes Gramaxo; remetendo os direitos de trinta peças; dizendo 
ter fretado uma nau para a Nova Espanha, e outra com intenção de levar 400 peças para Pernambuco e 
que deveria depois ir carregada para Lisboa, onde se encontrava João de Argomedo.  
Obs.: Nova Espanha foi um vice-reino espanhol que se estendia desde os atuais estados de Arizona, 
Califórnia, Colorado, Nevada, Novo México e Utah nos Estados Unidos até à Costa Rica na América 
Central, tendo como capital a cidade do México, existiu entre 1535 a 1821; anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 17. 
 

18.  1611, Abril, 22, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA de Francisco de Marques a João de Argomedo sobre a chegada de navios e de diversas 
mercadorias para consumo dos moradores e outras com destino ao Brasil, a venda de algumas 
mercadorias por peças da Índia [escravo] em particular de “muleques” e “mulecas”, a remessa de 
carregamentos chegados e exportadas para o Brasil e Índia; referindo o [novo governador de Angola] 
Bento Banha Cardoso; acusando um personagem que designa como “el perro de drago” de caluniar o 
falecido governador D. Manuel Pereira Forjaz após a sua morte.  
Obs.: doc. em espanhol.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 18. 
 

19.  1611, Julho, 29, Lisboa 
AUTO DE PERGUNTAS feito pelo desembargador e juiz da Índia e Mina, Francisco Cardoso do Amaral, a 
João de Argomedo sobre o contrato da sociedade que este fizera com o governador e capitão-general de 
Angola, D. Manuel Pereira [Forjaz].  
Anexo: contrato.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 19. 
 

20.  1611, Agosto, 10, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Bento Banha Cardoso, ao [escrivão da Fazenda 
Real], Diogo Soares, sobre os alvitres proferidos pelo licenciado padre João Salgado de Araújo a propósito 
de se dividir o reino do Congo e de Angola e sobre os conflitos provocados em Angola pelo dito João 
Salgado de Araújo, com o Bispo de Angola [D. Frei Manuel Baptista], seu tio, e com André Velho da 
Fonseca. 
Anexo: informação.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 20. 
 

21.  [ca. 1611] 
RELAÇÃO de Pero Sardinha sobre o resgate de escravos nos reinos do Congo e Angola, e os panos que 
serviam de moeda corrente na cidade de São Paulo de Luanda e no resgate nas partes daquele reino, 
informando que existia uma grande diversidade de panos com preços variados, sendo os panos pintados, 
os panos songas e os panos meios cundos.  
Obs.: publ. in BRÁSIO, António (colig. e anot.) - MMA. 1.ª série, vol. VI (1611-1621). Lisboa: Academia 
Portuguesa de História, 1985, pp. 52 a 55. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 119.  
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 21. 
 

22.  [ant. 1612] 
REQUERIMENTO de Domingos Gonçalves ao rei [D. Filipe II] solicitando a propriedade da vara de 
meirinho do mar e o de pagador de Angola até o ano de 1612. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 22. 
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23.  1612, Janeiro, 19, [Madrid] 
ALVARÁ (traslado) do rei [D. Filipe II] determinado o pagamento de uma quantia em dinheiro para a fábrica 
da sé do Bispado do Congo e Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 23. 
 

24.  1612, Janeiro, 23, [Madrid] 
ALVARÁ (traslado) do rei [D. Filipe II] nomeando Lopo Vogado para o cargo de escrivão da Provedoria da 
Fazenda Real de Angola.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 24. 
 

25.  [ant. 1612, Janeiro, 26, Lisboa] 
REQUERIMENTO de D. Maria de Távora, viúva do falecido governador e capitão-general de Angola, D. 
Manuel Pereira [Forjaz], solicitando a prisão e o sequestro dos bens do antigo feitor da fazenda do marido, 
Manuel da Costa, acusando-o de se ter apoderado de tudo quanto o seu marido possuía à data do seu 
falecimento. 
Anexo: auto de denúncia e auto de investigação.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 25. 
 

26.  1612, Fevereiro, 20, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (traslado) do rei [D. Filipe II] nomeando o bacharel Manuel Ferraz Barreto para o cargo de 
ouvidor-geral de Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 26. 
 

27.  1612, Fevereiro, 20, São Paulo [da Assunção] de Luanda 
PROVISÃO (traslado) do governador e capitão-general de Angola, Manuel Pereira [Forjaz] nomeando 
Simão Pacheco para o cargo de capitão do porto de Tombo. 
Obs.: m. est.; fazem parte do processo provisões e alvarás passadas ao escrivão Vasco Mexia Pereira, aos 
padres da Companhia de Jesus, ao sacerdote e pregados do Congo, Manuel António Pereira, ao sargento-
mor Vicente Ribeiro, aos Bispos do Congo e Angola, D. Frei Manuel Baptista e D. Frei António de Santo 
Estevão; anexo: provisões (traslados), alvará (traslado) . 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 27. 
 

28.  1612, Fevereiro, 23, [Madrid] 
ALVARÁ (traslado) do rei [D. Filipe II] ordenando que a pessoa que servisse de coadjuvador da igreja de 
Nossa Senhora da Conceição da vila de São Paulo de Luanda, pertencente ao Bispado de São Tomé, 
recebesse uma quantia relativa uma ajuda de custo por cada ano que servisse na dita paróquia. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 28. 
 

29.  1612, Março, 4, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [ouvidor-geral de Angola] André Velho da Fonseca, remetendo o traslado das devassas que 
tirou a João Rodrigues Coutinho e Duarte Dias Lobo, relativamente a assuntos tocantes à Fazenda Real. 
Obs.: m. est.; anexo: devassa (traslado).  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 29. 
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30.  [ant. 1612, Março, 10, Lisboa] 
REQUERIMENTO de António de Lemos, morador na freguesia de São Miguel de Alfama, ao rei [D. Filipe II] 
solicitando licença para enviar certa fazenda por seu risco ao Reino de Angola, num navio de António da 
Rosa. 
Obs. : m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 30. 
 

31.  1612, Maio, 23, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II ao Conselho da Fazenda], sobre o pedido do 
nomeado para a conquista do reino de Benguela, Manuel Cerveira Pereira, solicitando tudo o que era 
necessário para o sucesso daquela jornada, [tais como, dois padres, dois mineiros, 300 soldados, cavalos 
e armas e munições].  
Obs.: m. est.; anexo: carta e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 31. 
 

32.  1612, Maio, 26, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ordenando a suspensão de todo e qualquer 
pagamento aos credores do antigo governador e capitão-general de Angola, já falecido, D. Manuel Pereira 
[Forjaz]. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 32. 
 

33.  1612, Junho, 23, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [desembargador e ouvidor-geral de Angola], André Velho da Fonseca, queixando-se do 
licenciado Francisco Quaresma e do chanceler Gaspar da Costa, por não terem mandado nenhum dinheiro 
da finta das gentes de Angola. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 33. 
 

34.  1612, Agosto, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Bento Banha Cardoso ao rei [D. Filipe II] informando 
das providências tomadas para execução de duas provisões régias de Março de 1612, uma sobre a 
substituição do [ouvidor-geral de Angola] André Velho da Fonseca pelo licenciado Manuel Vogado [Souto 
Maior], e outra sobre a arrecadação da fazenda que ficou por morte do governador D. Manuel Pereira 
[Forjaz]. 
Anexo: relação, auto e inventário. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 34. 
 

35.  [ant. 1612, Agosto, 21] 
REQUERIMENTO do ajudante de Câmara, D. Rodrigo Calderon ao rei [D. Filipe II] solicitando que lhe 
fosse passado um traslado do alvará de 20 de Agosto de 1602, pelo qual recebera mercê da renda de dois 
negros do contrato de Angola por cada ano de vida. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 35. 
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36.  [ant. 1612, Dezembro, 12] 
REQUERIMENTO do contratador de Angola, Duarte Dias Henrique ao rei [D. Filipe II] solicitando traslado 
de uma provisão régia, na qual se ordenava que retirassem cerca de 67 contos da dívida do seu contrato, e 
de um mandado do vedor da Fazenda Real a ser registado em Angola pelo escrivão da feitoria 
confirmando esta provisão.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 36. 
 

37.  1613, Janeiro, 27, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Bento Banha Cardoso ao rei [D. Filipe II] sobre as 
dívidas do antigo governador e capitão-general de Angola, D. Manuel Pereira [Forjaz], e a arrecadação dos 
bens que ficaram por sua morte, e ainda acerca da prata lavrada que cobrou e pertenceu ao falecido. 
Obs.: m. est.; anexo: relação.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 37. 
 

38.  1613, Fevereiro, 21, Lisboa 
PROVISÃO do rei [D. Filipe II] ao governador do estado do Brasil, [Gaspar de Sousa] e a todos os oficiais 
da Justiça e Fazenda determinado que fosse dada posse ao feitor Diogo Fernandes Tinoco nomeado pelo 
contratador do contrato de Angola, Duarte Dias Henriques, para ir servir no Brasil, como melhor forma para 
a negociação do dito contrato e administração dele, atendendo à condição de poder mandar àquele estado 
seis feitores sem obrigação de fiança. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 38. 
 

39.  1613, Setembro, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor de Angola, Manuel Vogado Souto Maior, ao rei [D. Filipe II] sobre as contas que tomou, 
em cumprimento de provisões e cartas régias que lhe foram deixadas pelo [antigo ouvidor] André Velho [da 
Fonseca], a Pedro de Carvalhais Dantas, do tempo que serviu de feitor do contrato do Luango, e aos 
herdeiros de André Dinis Tenreiro e a Pedro de Alavarado, ambos pagadores da conquista daquele Reino. 
Anexo: auto de testemunhas. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 39. 
 

40.  1613, Novembro, 12, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Bento Banha Cardoso, ao rei [D. Filipe II] sobre ter 
arribado no porto de Luanda uma nau almiranta da coroa de Castela pertencente a uma armada que ia 
para as Filipinas, sob o comando do almirante Fernão de Muñoz d’Arambula; informando que se certificou 
das avarias da nau e resolveu tomar um navio português pertencente a Manuel Fernandes para que o 
almirante seguisse viagem; remetendo a relação da despesa da embarcação e do seu provimento, este 
custeado pelo contratador, para que o dono do navio e o contratador fossem ressarcidos pela Fazenda 
Real.  
Obs.: m. est.; anexo: informação, carta (cópia), termos de quitações (traslado) e relação. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 40. 
 

41.  1614, Maio, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Bento Banha Cardoso ao rei [D. Filipe II] informando 
da chegada em Angola da nau Nossa Senhora do Cabo, de que era capitão Francisco Rebelo Rodovalho, 
transportando o antigo vice-rei da Índia, Rui Lourenço de Távora, e que o dito capitão teve uma grande 
peleja com duas naus holandesas no capo da Boa Esperança.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 41. 
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42.  1614, Junho, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Bento Banha Cardoso ao rei [D. Filipe II] informando 
que a nau Nossa Senhora do Cabo, de que era capitão Francisco Rebelo Rodovalho, tinha arribado no 
porto de Luanda, estando a bordo o vice-rei da Índia, Rui Lourenço de Távora; dando conta do 
prosseguimento da arrecadação da fazenda que ficara por morte do antigo governador D. Manuel Pereira 
[Forjaz] e do seu envio a Lisboa; referindo o aumento das dízimas no reino de Angola. 
Obs.: m. est.; anexo: autos (traslado), relação (traslado) e carta (traslado de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 32 e 31. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 42. 
 

43.  1615, Fevereiro, 14, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei [D. Filipe II] determinado a separação da capitania, conquista e governo das 
províncias do reino de Benguela, do reino de Angola e das demais terras que iam até ao Cabo da Boa 
Esperança, instituindo no dito reino um novo governo para conquistar e sustentar a paz, e ordenando ao 
governador e capitão-general de Angola, e aos seus sucessores, que não interferissem em nenhuma 
matéria tocante à jurisdição do governo do reino de Benguela. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 43. 
 

44.  1615, Fevereiro, 27, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário] António Viles Decimas sobre uns papéis relativos à conquista de Benguela que 
estavam anexados a algumas consultas sobre Benguela e o Maranhão; dando conta da entrega dos 
regimentos dos governos de São Tomé, Angola, e Brasil, e de uma carta que Antão Vaz Freire havia 
escrito de Ceilão acerca dos religiosos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 44. 
 

45.  1615, Abril, 23, [Lisboa] 
OFÍCIO do [capitão-mor] D. Manuel Coutinho ao rei [D. Filipe II] sobre a ordem para “tomar homenagem” e 
assentar no livro o despacho do capitão Francisco Correia da Costa, da nau São Filipe que devia partir 
para Angola com mantimentos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 45. 
 

46.  1615, Abril, 27, Lisboa 
RECIBO passado pelo [antigo governador e capitão-general de Angola], Manuel Cerveira Pereira, 
informando que recebeu, por ordem do Conselho da Fazenda, uma folha de pagamento das ordinárias de 
Angola e uma provisão determinado que o ouvidor de Angola [Manuel Vogado Souto Maior] servisse de 
provedor da Fazenda Real em Angola. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 46. 
 

47.  [ant. 1615, Maio, 29] 
REQUERIMENTO da viúva D. Maria de Távora ao rei [D. Filipe II] solicitando receber de João de 
Argomedo alguma quantidade de prata ou dinheiro, para além da quantia que já vinha recebendo, 
respeitante aos bens do seu falecido marido D. Manuel Pereira [Forjaz], antigo governador e capitão-
general de Angola. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 47. 
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48.  [ant. 1615, Julho, 3] 
REQUERIMENTO do moço do Conselho da Fazenda, João Segurado, ao rei [D. Filipe II] solicitando 
licença para renunciar aos ofícios de escrivão da feitoria e marcador de escravos de Angola, para os quais 
fora nomeado por um período de três anos, alegando ser muito necessário no Conselho da Fazenda para 
passar certidões e responder aos despachos. 
Obs.: m. est.; anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 48. 
 

49.  1615, Julho, 11, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
RELAÇÃO (traslado) das despesas da nau capitania Nossa Senhora da Luz de que era capitão-mor D. 
Manuel Coutinho que chegou ao porto de Luanda vinda da Índia em Julho de 1615.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 49. 
 

50.  1615, Julho, 26, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
INFORMAÇÃO com parecer de Luís S[…] e do [ouvidor de Angola], Manuel Vogado Souto Maior, sobre a 
canela que se devia aos oficiais da nau São Filipe, de que era capitão Francisco Correia da Costa, e as 
duvidas do capitão-mor D. Manuel Coutinho acerca desta matéria.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 50. 
 

51.  1615, Agosto, 21, São Paulo [da Assunção] de Luanda 
AUTO (traslado) de embargo que mandou fazer o governador e capitão-general de Angola, Bento Banha 
Cardoso, em cumprimento do seu regimento determinou o pagamento dos tributos pelos sobas vassalos do 
rei de Portugal. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 51. 
 

52.  1615, Agosto, 22, Luanda 
LISTA (traslado) das fazendas a bordo da nau São Filipe de que era capitão Francisco Correia da Costa, 
que arribou ao porto de Luanda vinda da Índia em Julho de 1615, assim como dos preços das fazendas, 
constando ainda a identificação e os ordenados dos calafates e carpinteiros que nela trabalhavam. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 52. 
 

53.  [ant. 1616] 
REQUERIMENTO do recém-nomeado governador e capitão-general de Angola, Luís Mendes de 
Vasconcelos, ao rei [D. Filipe II] solicitando alguns aviamentos essenciais para a conservação do seu 
regimento: mil infantes, duzentos cavalos, cem quintais de pólvora, arcabuz, bombarda e chumbo; a 
necessidade de se abrir caminho para a Índia partir de Angola sem dobrar ao Cabo da Boa Esperança e da 
exploração das minas de prata; o titulo de vice-rei da Etiópia, tendo jurisdição sob o congo, Angola, Cabo 
da Boa Esperança até o mar vermelho; da necessidade de entrar na jurisdição de Moçambique para 
conquistar Monomotapa; receber o lugar de Tete nas terras de Monomotapa com toda a sua jurisdição, 
datas de ofícios e apresentação das igrejas com o título de marquês de juro e para os seus descendentes 
fora da lei mental; que os lugares que povoasse; faculdade de explorar as minas e pagar os quintos do rei, 
salvo os que o rei quiser por sua conta e licença para mandar vir cavalos do Rio da Prata em troca de 
escravos. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 53. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 18 / 1286 

 

54.  1616, Janeiro, 11, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] concedendo uma ajuda de custo ao novo ouvidor 
nomeado para Angola, Diogo de São Miguel, paga pela Fazenda Real. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 54. 
 

55.  [ant. 1616, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO de António Ferreira, natural da vila de Penamacor, ao rei [D. Filipe II] solicitando o posto 
de capitão-mor da capitania de Dangó ou de Massangano, por tempo de seis anos. 
Anexo: certidões e informação. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 55. 
 

56.  1616, Janeiro, 19, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] determinado que fosse dado ao novo governador e 
capitão-general de Angola nomeado, Luís Mendes de Vasconcelos os provimentos que ele havia solicitado 
para levar consigo para Luanda, a fim de seguir viagem. 
Anexo: cartas régias (cópias de capítulos).  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 56. 
 

57.  1616, Fevereiro, 8, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] determinando que o Conselho da Fazenda 
consultasse um papel de João Salgado de Araújo sobre a fortaleza que o monarca havia mandado 
construir no porto de Pinda e a navegação e comércio no rio Zaire. 
Obs.: m. est.; anexo: memória. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 57. 
 

58.  1616, Março, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o lanço que António Fernandes de Elvas fez 
para arrematar o contrato de Angola e Cabo Verde. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 58. 
 

59.  1616, Maio, 4, [Madrid]  
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] determinando que a carta do Pero Sardinha fosse 
remitida ao Conselho da Fazenda, para que fosse apreciada.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 59. 
 

60.  [1616, Junho, 24, Lisboa] 
CONTRATO de arrendamento de Angola, Congo e Luango, por tempo de oito anos, com início em 24 de 
Junho de 1616, e término no dia 8 de Junho de 1624, pelo preço de vinte e cinco contos de réis, pagos na 
forma e condições declaradas, sendo o contratante Fernando Góis da Fonseca. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 60. 
 

61.  1616, Julho, 9, Lisboa 
REQUERIMENTO de Luís Mendes Vasconcelos, nomeado governador e capitão-general de Angola ao rei 
[D. Filipe II] solicitando pessoas, apetrechos e munições para levar ao reino de Angola. 
Obs.: m. est.; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 61. 
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62.  1616, Agosto, 24, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ordenando que se examinasse no Conselho da 
Fazenda e de demais órgãos competentes, se houve conluios no contrato de Angola e Cabo Verde da 
parte de António Fernandes de Elvas e Duarte Dias Henriques. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 62. 
 

63.  1616, Agosto, 24, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre duas consultas do Conselho da Fazenda, a 
primeira sobre o ajudante da câmara, Eugénio de Marvão Bernardo, que recebeu mercê de uma quantia 
em dinheiro relativa à ordinária de três escravos paga pelo contrato de Angola; a segunda sobre um padrão 
de juros dado a D. Jorge Manuel na qualidade de herdeiro de Afonso de Albuquerque. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 63. 
 

64.  1616, Setembro, 20, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, determinando que o Conselho da Fazenda providenciasse à compra de cavalos e 
que os mesmos fossem enviados para Angola na Companhia de Luís Mendes [de Vasconcelos], uma vez 
que Manuel Cerveira Pereira precisava dos cavalos para passar a Benguela.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 64. 
 

65.  1616, Outubro, 5, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, determinado que o Conselho da Fazenda provesse sem demora o despacho de 
todas as coisas necessárias para a partida do novo governador e capitão-general de Angola, Luís Mendes 
de Vasconcelos, recomendando ainda que o contratador daquele reino [Fernando Góis da Fonseca] 
pagasse ao dito governador uma quantia em dinheiro consignada para a sua viagem. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 54 e 57. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 65. 
 

66.  1616, Outubro, 5, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, determinado que fossem feitas cópias dos contratos passados de Angola e Cabo 
Verde de Duarte Dias Henriques, e João Freire, nos livros da Fazenda Real, e o traslado da folha que se 
apurou das despesas de Angola e uma relação em que se declarem distintamente quais eram as ordinárias 
pagas e por cuja conta, a quem e o que importavam, por maiores e menores que fossem os valores. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 66. 
 

67.  1616, Outubro, 5, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre dois pareceres do Conselho da Fazenda, o primeiro mandando abater nos 
rendimentos das almadravas do Algarve e dos panos, uma quantia referente à dívida da Coroa para com 
Fernão Dias da Silva; o segundo, acerca de Henrique de Magalhães que pretendia um aumento de 
ordenado referente ao posto de capitão de Angola, no qual fora provido, determinado que se guardasse o 
regimento sobre os pagamentos dos oficiais régios que serviam naquele reino, e que concedia ao dito 
capitão, cem cruzados anuais além de seu ordenado, para si e para o seu pajem. 
Obs.: almadrava é uma palavra usada na Andaluzia e no sul de Portugal, em especial no Algarve, e 
designa a armação de pesca do atum.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 67. 
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68.  1616, Outubro, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre a residência do antigo governador e 
capitão-general de Angola, Bento Banha Cardoso e o dinheiro que o mesmo despendeu durante o tempo 
de sua administração contra as ordens de seu regimento. 
Obs.: resolução do vice-rei de Portugal, Arcebispo de Lisboa, D. Miguel de Castro. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 68. 
 

69.  1616, Novembro, 1, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre as armas e munições que pediu o governador e capitão-general de Angola, 
[Luís Mendes de Vasconcelos] para a segurança daquele reino, ordenando que despachassem o pedido, a 
fim de que partisse na monção presente. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 69. 
 

70.  1616, Novembro, 1, [Madrid]  
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [Conselho da Fazenda] sobre consulta do 
Conselho da Fazenda acerca dos apontamentos do governador e capitão-general de Angola, Luís Mendes 
de Vasconcelos, referentes ao regimento do feitor daquele Reino. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 70. 
 

71.  1616, Novembro, 16, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre os contratos de Angola e Cabo Verde arrematados por António Fernandes 
de Elvas, que foram remetidos com uma consulta do Conselho da Fazenda, em que se anotaram algumas 
irregularidades em relação ao que estava determinado e que foram assinaladas à margem dos mesmos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 71. 
 

72.  1616, Novembro, 16, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] determinado que o provedor dos Armazéns 
recolhesse informações se algum dos marinheiros estrangeiros que iriam no navio que levaria o 
governador e capitão-general de Angola, Luís Mendes de Vasconcelos era piloto, porque sendo, não deve 
ir nele pelos inconvenientes que disso podem resultar, e que, de futuro, se tenha particular cuidado com 
semelhantes coisas. 
Obs.: m. est.; anexo: informações.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 72. 
 

73.  [ant. 1616, Novembro, 17]  
REQUERIMENTO do licenciado Manuel Carneiro ao rei [D. Filipe II] solicitando que o escrivão da 
Chancelaria, Gomes de Azevedo, lhe entregasse os seus títulos sem pagar os direitos da Chancelaria, dos 
quais está dispensado por uma provisão que atribuiu isenção de pagamento dos direitos a todos os 
cónegos que fossem despachados para a Sé [da cidade de São Salvador] do Congo.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 73. 
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74.  1616, Novembro, 30, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] determinando que a partida de Luís Mendes de 
Vasconcelos para o reino de Angola fosse o mais breve possível, ordenando que o Conselho da Fazenda 
mandasse dar as armas e todas as coisas que o dito governador levaria consigo. 
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 74. 
 

75.  1616, Dezembro, 13, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre as diligências que ordenou que se fizesse sobre 
os contratos de Angola, Cabo Verde, para se apurar o lanço das Alfândegas, advertindo que fossem feitas 
com brevidade porque os ditos contratos cessavam no fim de Janeiro de 1617. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 75. 
 

76.  1616, Dezembro, 15, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre duas consultas do Conselho da Fazenda 
acerca da pretensão de Luís Mendes de Vasconcelos em receber um ano adiantado do ordenado do cargo 
de governador e capitão-general de Angola em que foi provido, determinado que o dito governador deveria 
receber a quantia, tal como havia solicitado.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 76. 
 

77.  1616, Dezembro, 15, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre a consulta do Conselho da Fazenda acerca da 
nomeação de pessoas para o cargo de pagador geral de Angola, sendo que o dito cargo seria atribuído a 
Baltasar Esteves Carneiro, pelo tempo de três anos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 77. 
 

78.  1616, Dezembro, 15, [Madrid]  
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre a embarcação dos governadores de Angola e 
Minas, e do socorro que seria enviado para o Maranhão e o Rio de Pará, ao qual o monarca ordenava que 
não faltasse nenhum dos aviamentos e que fosse informado das ditas diligências.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 78. 
 

79.  1616, Dezembro, 23, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva sobre uma consulta do Conselho da Fazenda acerca de Francisco […] ser provido 
num cargo em Angola.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 79. 
 

80.  1616, Dezembro, 24, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre uma consulta do Conselho da Fazenda acerca 
dos contratos de Angola e Cabo Verde que António Fernandes de Elvas pretendia, determinando que os 
ditos contratos fossem lançados na forma ordenada na carta régia de 16 de Novembro do mesmo ano.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 80. 
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81.  1617, Janeiro, 11, Lisboa  
ALVARÁ do rei [D. Filipe II] determinando que a urca Nossa Senhora da Esperança de que era senhorio 
João Filtre, Capitão João Van Dúnem, mestre e piloto André Gonçalves, e que tinha licença para seguir 
viagem para Angola, levasse o governador daquele reino, Luís Mendes de Vasconcelos, os soldados, 
munições e outras coisas necessárias, depois que chegasse ao dito reino e estivesse descarregada possa 
partir para o Brasil e tomasse carga naquele estado para vir com ela em direitura à cidade de Lisboa, 
conforme a fiança. 
Obs.: m. est.; anexo: despacho e declaração.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 81. 
 

82.  1617, Julho, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o religioso do mosteiro de Nossa Senhora 
de Jesus dos Cardais da Ordem de São Francisco, frei Simão Batista que solicitou isenção dos direitos de 
duas escravas menores que comprou, com licença do Prelado, para ajudar na sustentação dos seus pais já 
idosos, e de uns dentes de marfim que havia trazido de Angola. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 82. 
 

83.  1617, Agosto, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA (cópia de capítulo) do governador e capitão-general de Angola, Luís Mendes de Vasconcelos, 
pedindo instruções sobre o que fazer com o dinheiro dos direitos dos escravos e do dinheiro do contrato da 
Câmara. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 83. 
 

84.  1617, Agosto, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA (cópia) do governador e capitão-general de Angola, Luís Mendes de Vasconcelos ao rei [D. Filipe 
II] sobre diferentes matérias daquele reino: as devastações produzidas pelos jagas, a partida de Manuel 
Cerveira Pereira para Benguela, e as queixas quanto ao mau procedimento de António Gonçalves Pita, 
sucessor no governo de Angola, por eleição local, até à chegada do novo governador. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 84. 
 

85.  1617, Setembro, 9, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA (cópia) do governador e capitão-general de Angola, Luís Mendes de Vasconcelos, ao rei [D. Filipe 
II] informando que recebeu a visita de um soba que se comprometeu a pagar o mesmo tributo que pagava 
o rei de Angola e queixando-se do procedimento dos antigos governadores de Angola Manuel Cerveira 
Pereira e António Gonçalves Pita. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 85. 
 

86.  1617, Setembro, 15, São Paulo [da Assunção] de Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Mendes de Vasconcelos ao rei [D. Filipe II] 
queixando-se do fraco orçamento que lhe impedida de acudir o governo daquele reino e prosseguir as 
diligências necessárias, e do seu baixo salário não lhe permitir pagar as diligências por sua conta; 
informando que a praça de condestável e de artilheiro de São Paulo de [Assunção de] Luanda não se 
encontravam contemplados na folha [de pagamento], advertindo a necessidade de o monarca prover estes 
postos. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 86. 
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87.  1617, Setembro, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Mendes de Vasconcelos ao rei [D. Filipe II] sobre 
uma petição de Luís Brandão contra Miguel da Orta, alegando que este era de nação hebraica e andava a 
negociar em Angola, sem licença régia. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 87. 
 

88.  1618, Fevereiro, 28, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre cinco consultas do Conselho da Fazenda: a 
primeira relativa a Fernão Godinho da Franca que solicitou os ordenados do tempo que serviu de provedor 
da Fazenda Real de Angola; a segunda, determinado que fosse informado com brevidade sobre quem 
servia o ofício de provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro e quando acabava o tempo de serviço; a 
terceira, acerca das pessoas que se encontravam presas por dívidas à Fazenda Real e que os carcereiros 
deixavam sair das cadeias, e de se tomarem as contas dos tesoureiros, almoxarifes e recebedores; a 
quarta acerca de particulares narrados pelo capitão da capitania do Espírito Santo, Gaspar Álvares de 
Sequeira nas partes do Brasil; e a quinta sobre o judeu Salomão Parente ao qual mandou passar certidão 
em forma de uma determinada quantia em dívida para ser paga em Tânger nos sobejos da Alfândega. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 88. 
 

89.  1618, Abril, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Mendes de Vasconcelos ao rei [D. Filipe II] 
queixando-se do comportamento do feitor do contrato de Angola e Cabo Verde, Jerónimo Rodrigues Sólis 
sendo contratador António Fernandes de Elvas, junto dos oficiais da Fazenda Real, por pretender receber 
os direitos dos navios que partiam de Luanda com escravos para o Brasil e Índias [de Castela]. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 81 e 79. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 89. 
 

90.  1618, Abril, 4, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco de [Azevedo] ao rei [D. Filipe II] sobre os 
requerimentos de Jerónimo Rodrigues Sólis, como procurador do contratador de Angola António Fernandes 
de Elvas, e da pretensão deste em requerer os direitos dos escravos que saíam do porto de Angola, 
apresentando uma provisão régia, que lhe foi negada; e de outros particulares relativos ao contrato de 
Angola.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 90. 
 

91.  1618, Abril, 10, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre o alvitre do padre Vicente Velho Freire acerca 
das maiorias que levou no contrato de Angola, consultado no ano 1615, determinando que uma vez que o 
Conselho da Fazenda suscitou dúvidas sobre as maiorias de uma determinada quantia pertencente à 
Fazenda Real ou às partes; que a cópia da consulta de 1615 fosse vista e se determinasse a quem tocava 
a dita maioria. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 91. 
 

92.  1618, Maio, 9, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] acerca de uma consulta do Conselho da Fazenda 
sobre o cavaleiro fidalgo da Casa Real, Francisco de Alfaia Ferreira. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 92. 
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93.  1618, Maio, 13, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre os ofícios vagos no estado do Brasil e Reino de 
Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 93. 
 

94.  1618, Junho, 15, Benguela 
AUTO que mandou fazer o ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real, Pedro Neto de Melo, a pedido do 
governador de [Benguela], Manuel Cerveira Pereira, sobre notícias de se terem tirado papéis na cidade de 
Luanda contra a conquista de Benguela, advertindo que tal não era do proveito real, pelo que o dito 
ouvidor-geral e governador mandaram juntar todos os moradores para que dessem o seu parecer sobre a 
dita conquista de Benguela.  
Obs.: m. est.; anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 94. 
 

95.  1618, Julho, 2, São Filipe de Benguela 
CARTA do [governador de Benguela], Manuel Cerveira ao rei [D. Filipe II] descrevendo a sua viagem para 
Benguela, queixando-se do grande número de deserções entre homens que levava consigo, pedindo os 
150 homens que faltavam, mais 20 cavalos, dois fundidores, e dois mineiros; que fosse ordenado ao 
governador e ao ouvidor de Angola que executassem os precatórios e prendessem os fugidos (soldados e 
gente do mar), mandando-os de volta a Benguela; informando que o governador e capitão-general de 
Angola Luís Mendes de Vasconcelos e o ouvidor tinham chegado àquele porto de São Filipe de Benguela 
no dia 20 de Agosto de 1617, mas que se foram logo, sem o receber a bordo nem o informarem de algum 
recado para ele; sublinhando a importância das minas de cobre e a falta de homens; solicitando provimento 
de pólvora e outras coisas necessárias, e o envio de um clérigo para assistir naquela cidade, com poderes 
de administrador para poder dar licença para casamentos. Informa do levantamento de um fidalgo jaga, 
estabelecido a uma distância de quatro léguas da cidade no sentido de Angola, e que em tempos fora 
aliado dos portugueses; enviando alguns arráteis de cobre em argolas; queixando-se da falta de gente que 
o impedia de tomar posse das minas de cobre e assegurando que, apesar disso e de ter com ele o senhor 
delas que lhe viera pedir ajuda para tomar posse delas, não abandonaria a cidade sem a chegada dos 150 
homens que pedira. 
Obs.: m. est.; carta escrita em 6 de Março de 1618 e acrescentada em 2 de Julho de 1618. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 95. 
 

96.  1618, Agosto, 1, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre a consulta do Conselho da Fazenda acerca da 
compra e sustentação de duas galés, advertindo que antes de tomar resolução sobre o assunto, se 
satisfizesse a folha do escrivão da Casa da Índia, António Rodrigues, que fosse enviado o recenseamento 
das contas referidas na consulta e sobre o que o contratador António Fernandes de Elvas devia dos 
contratos de Angola e Cabo Verde. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 96. 
 

97.  1618, Agosto, 14, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre a residência tirada a Bento Banha Cardoso do 
tempo que serviu de governador e capitão-general de Angola, determinado que pelo Conselho da Fazenda 
consultasse sobre a satisfação que Bento Banha Cardoso tinha dado do dinheiro que fora acusado de tirar 
da Fazenda Real de Angola, indo contra o seu regimento. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 97. 
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98.  1618, Setembro, 11, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] em resposta a duas consultas, uma do Desembargo 
do Paço e outra do Conselho da Fazenda acerca do que os oficiais da câmara de Luanda escreveram 
sobre a necessidade de, naquela cidade, se ensinarem aos naturais a ler e a escrever, gramática e casos 
de consciência, determinando que se escrevesse ao Provincial da Companhia de Jesus para que 
pudessem ordenar 16 sujeitos e entre eles, alguns capazes de ensinar as lições que se pretendiam, sem 
acrescentamento de despesa para a Fazenda Real, escusando-se o que toca aos religiosos franciscanos.  
Obs.: publ. in MMA, I Série, vol. VI, p. 326.  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 98. 
 

99.  1618, Setembro, 26, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre a demanda que João Batista Revelasco 
intentou contra a Fazenda Real relativamente as galés da Mina.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 99. 
 

100.  1618, Outubro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre a nomeação de juízes para o processo que 
corria acerca da quantia em dinheiro que o contratador de Angola, Duarte Dias Henriques, cobrou a mais 
por cada peça de escravo no tempo do seu contrato. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 100. 
 

101.  1618, Novembro, 20, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao Conselho da Fazenda pedindo parecer sobre a 
questão de proibir os governadores ultramarinos de participarem no trato, e informação se até ao momento 
existia alguma proibição sobre a matéria e em que forma, e por que razão não estava em vigor. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 101. 
 

102.  1618, Novembro, 29, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao Conselho da Fazenda sobre a causa que corria 
entre o [ex-contratador de Angola], Duarte Dias Henriques, e o provedor da Fazenda Real de Angola, 
[Pedro Neto de Melo], relativamente ao contrato de Angola, nomeando mais juízes para o caso, bem como 
os desembargadores Custódio de Figueiredo e Amador Ribeiro de Almada. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 102. 
 

103.  1618, Dezembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre requerimento de Duarte Rodrigues, 
solicitando o cargo de procurador-geral de todos os sobas e gentios de Angola, por ser muito necessário a 
criação do dito cargo. 
Obs.: soba é uma autoridade tradicional regional de Angola. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 103. 
 

104.  1618, Dezembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre requerimento do escrivão das causas do 
mar de Angola, António de Mendonça, solicitando dispensa do seu ofício, por se encontrar no Reino, 
doente, sendo que o dito ofício não tinha ordenado. 
Anexo: carta e informação. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 97 e 94. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 104. 
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105.  [ant. 1618, Dezembro, 7] 
REQUERIMENTO do [contratador de Angola e Cabo Verde], António Fernandes [de] Elvas, ao rei [D. Filipe 
II] solicitando que lhe fosse passada uma provisão a propósito dos direitos que se deviam pagar dos 
escravos que iam para as Índias, o Brasil e outras partes, tendo em conta as diferenças de entendimento 
que existiam entre os feitores da [Fazenda Real].  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 105. 
 

106.  1618, Dezembro, 21, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao vice-rei de Portugal, [marquês de Alenquer, D. 
Diogo da Silva e Mendonça], sobre enviar-se sem muita demora o socorro que o conquistador de 
Benguela, Manuel Cerveira Pereira, tinha solicitado; determinado que fosse enviado uma carta ao dito 
conquistador informando-o que nas guerras que intentasse procedesse com todo o tento e justificação, 
evitando as guerras com os naturais da terra quando lhe fosse possível, e que devia procurar muito 
domestica-los com boas obras, atendendo, principalmente, a conversão; e sobre os sacerdotes que iam ser 
enviados para Angola a pedido do Bispo. 
Obs.: m. est.; publ. in MMA, I Série, vol. VI, doc. n.º 115, pp. 330 e 331. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 106. 
 

107.  1618, Dezembro, 22, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao Conselho de Fazenda sobre um alvará enviado por 
três vias e relativo ao contratador de Angola, António Fernandes de Elvas.  
Obs.: m. est.; anexo: alvarás e carta régia (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 107. 
 

108.  1618, Dezembro, 22, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao Conselho da Fazenda determinando que os 
provedores, Miguel Godinho e Paulo António de Matos, elaborassem relação com parecer sobre o 
montante das despesas ordinárias e extraordinárias que se fizeram no tempo em que Bento Banha 
Cardoso fora governador e capitão-general de Angola, com distinção de cada género de despesa, e um 
relatório assinado com os papéis que autorizaram as mesmas despesas extraordinárias e as provisões que 
as proibiam. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 108. 
 

109.  1619, Janeiro, 11, [Lisboa] 
OFÍCIO de Luís Dias de Meneses ao [vedor da Fazenda], conde de Faro, [D. Estêvão de Faro], sobre um 
carta régia e demais papéis tocantes ao socorro que o conquistador do reino de Benguela, Manuel Cerveira 
Pereira, havia solicitado para que se ordenasse e executasse o que se mandava com todo o cuidado e 
para que se respondesse a Manuel Cerveira sobre a receção das suas cartas, ordenando também que 
fosse feita uma relação do que fora feito pelo Conselho da Fazenda sobre esta matéria. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 109. 
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110.  1619, Janeiro, 24, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do conquistador de Benguela, Manuel Cerveira Pereira, ao rei [D. Filipe II] informando do estado 
daquela conquista, das traições, levantamentos e ameaças à sua vida e que ultimamente, tais motins 
tinham sido instigados pelo governador e capitão-general de Angola, Luís Mendes de Vasconcelos, que 
não consentia que para Benguela chegassem mantimentos, impedindo que navios fossem àquele Porto, 
ignorando alguns precatórios; queixando-se da falta de mantimentos; que não estava a enviar um aquantia 
de cobre por ser pouca, e desejar mandar navios carregados, mas precisaria de cerca de 150 homens para 
explorar as minas. 
Obs.: m. est.; publ. in MMA, I Série, vol. VI, doc. nº 119, pp. 351-357. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 110. 
 

111.  1619, Março, 5, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [vedor da Fazenda], conde de Faro, [D. Estêvão de 
Faro], encomendado todo o cuidado na execução das ordens régias relativas ao socorro a ser enviado à 
conquista de Benguela. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 111. 
 

112.  1619, Setembro, 7, Lisboa 
CARTA do Bispo do Congo e [Angola, D. Frei Manuel Baptista], ao rei [D. Filipe II] sobre diversos assuntos: 
os usos e costumes dos Moxicongos, a fortaleza que se pretendia construir no padrão de Pinda, os 
holandeses que ali residiam e as minas de cobre de Pemba e Benguela. 
Obs.: publ. in MMA, I Série, vol. VI, doc. n.º 121, pp. 359-384, anexo: cartas (cópia).  
AHU-Angola, cx. 1, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 112. 
 

113.  [ant. 1619, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO do contratador de Cabo Verde e Angola, António Fernandes de Elvas, solicitando que 
fosse levado em conta os valores que pagou a mais nos que correu os contratos de Angola e Cabo Verde 
que estavam a seu cargo, uma vez que as mesmas quantias constam de certidões autênticas que atestam 
que os almoxarifes e feitores reais das ditas partes haviam recibo as quantias, e registados nos livros de 
receita. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 113. 
 

114.  1619, Outubro, 14, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Francisco Ferreira […] sobre o cumprimento do despacho da Junta da [Fazenda] para 
se fazer execução na fazenda do contratador de Angola e [Cabo Verde], António Fernandes de Elvas, e 
dos seus fiadores, informando que tinha penhorado os móveis em cinco moradas de casas que o 
contratador tinha em Lisboa, das quais já estavam a correr os pregões para a arrematação. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 114. 
 

115.  1619, Novembro, 26, Lisboa  
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre requerimento de Pedro Pinheiro da Costa 
solicitando ser solto, uma vez que há três anos que estava preso na cadeia da Corte, pela fiança que dera 
por Henrique Gomes da Costa, no contrato de Angola. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 115. 
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116.  1621, Outubro, 4, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO (cópia) do conquistador de Benguela, Manuel Cerveira Pereira, ao governador e capitão-general 
de Angola, João Correia de Sousa, informando que se encontrava doente e por isso impossibilitado de ir 
pessoalmente a Luanda, pedindo socorro de alguns soldados.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 116. 
 

117.  1621, Novembro, 7, São Filipe de Benguela 
CARTA do conquistador de Benguela, Manuel Cerveira Pereira, ao rei [D. Filipe II] informando da presença, 
no porto de Benguela, do governador e capitão-general de Angola, João Correia de Sousa e do mestre de 
navio, Luís Correia Costa, informando que tinha recebido por eles as cartas régias e a notícia da morte do 
rei D. Filipe II de Portugal; sobre as minas de cobre, das quais tinha enviado amostras, solicitando que a 
conquista de Benguela fosse provida de mantimentos e gente branca e negra, queixando-se que o 
governador e capitão-general de Angola não o ajudava em nada e nem fazia cumprir às ordens régias 
respeitantes àquela conquista; remetendo uma certidão passada pelo ajudante no reino de Benguela, 
Bartolomeu Dias, e pelo soldado, Gaspar Ferreira, atestando que o governador e capitão-general de 
Angola, João Correia de Sousa, aquando da sua passagem por Benguela lhes havia dito que o seu 
trabalho não tinha qualquer serventia naquela conquista e que no reino de Angola dar-lhes-ia um posto 
equivalente; mencionando um precatório pelo qual solicitava 100 soldados, três cavalos, um barbeiro e 
serralheiro. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão e precatório. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 2 e 3. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 117. 
 

118.  1621, Dezembro, 24, Luanda 
CARTA (cópia) do governador e capitão-general de Angola, João Correia de Sousa, ao rei [D. Filipe III] 
informando que tinha chegado a Luanda após três meses de viagem, dando conta da situação daquele 
território e comunicando que as coisas tocantes ao [antigo governador e capitão-general de Angola], Luís 
Mendes Vasconcelos, estavam a cargo do sindicante António de Bezerra. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 1, D. 118. 
 

119.  1622, Maio, 11, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre uma consulta do Conselho da Fazenda acerca do Bispo do Congo e Angola, 
Simão Mascarenhas.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 119. 
 

120.  [ant. 1622, Maio, 28] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel da Costa Borges, antigo feitor da cidade de Luanda, preso no 
presídio do Limoeiro, ao rei [D. Filipe III] solicitando provisão para ser solto, uma vez que se encontrava 
preso em virtude das queixas que D. Maria de Távora, viúva do falecido governador e capitão-general de 
Angola D. Manuel Pereira [Forjaz], acusando-o de ter ficado com as fazendas do falecido governador 
aquando da sua morte. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 120. 
 

121.  1622, Agosto, 17, [Madrid] 
OFÍCIO do [secretário do Conselho de Portugal em Madrid], Marçal da Costa, ao [conselheiro do Conselho 
de Estado e] vedor da Fazenda, Luís da Silva, para se informar os governadores do Reino sobre a situação 
do contrato de Angola e Cabo Verde após a morte do contratador António Fernandes de Elvas, dado que 
antes da morte deste já se tinha procedido à reforma das fianças do dito contrato.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 121. 
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122.  1622, Agosto, 17, [Madrid] 
OFÍCIO do [secretário do Conselho de Portugal em Madrid], Marçal da Costa, ao [conselheiro do Conselho 
de Estado e] vedor da Fazenda, Luís da Silva, informando que os governadores do [Reino] queriam saber 
quais as letras [de câmbio] que tinham chegado de Angola pertencentes a Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 122. 
 

123.  1622, Setembro, 29, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, nomeando o moço da câmara, Augusto Cerqueira Pimentel, para o cargo de feitor 
de Angola. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 123. 
 

124.  1622, Outubro, 26, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao Conselho da Fazenda sobre a mercê que seria 
dada a Baltazar de Almeida pelos serviços que prestou no comando do navio São João Baptista, quando 
foi levar o socorro para Moçambique. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 124. 
 

125.  [ant. 1623] 
RELAÇÃO de Manuel Maciel Aranha descriminado o número de escravos que o governador e capitão-
general de Angola, João Correia de Sousa, enviou para o governador-geral do Brasil, Diogo Mendonça 
Furtado, distribuídos por cinco navios, contabilizando os que foram entregues em Angola e os que 
morreram na travessia.  
AHU-Angola, cx. 181, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 125. 
 

126.  [ant. 1623, Janeiro, 15] 
REQUERIMENTO de Mateus Álvares Painho, natural da vila da Azambuja ao rei [D. Filipe III] solicitando 
ser provido no ofício de meirinho do mar da cidade de São Paulo de Luanda.  
Obs.: m. est.; anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 126. 
 

127.  1623, Fevereiro, 12, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao Conselho da Fazenda] sobre o embargo da 
fazenda do antigo governador e capitão-general de Angola, João Correia de Sousa. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 127. 
 

128.  1623, Março, 13, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao Conselho da Fazenda] sobre as cartas do 
governador e capitão-general de Angola, João Correia de Sousa, sobre a vitória e morte do Cassanje, um 
papel do [antigo governador e capitão-general de Angola], Luís Mendes de Vasconcelos, e os negros que o 
dito governador tinha enviado para o Brasil.  
Obs.: Kasanze, Caçanze, Casanze, Quasanze, Cazzanzi, Casangi, entre outros nomes aparecem nos 
textos para designar o Ngola- A- Killwanji, ou Ngola Kasanje o rei que dominava o reino do Ndongo (nome 
pré-colonial da actual Angola), ver: Caregnato, Lucas - Em terras do Ngola e do Manikongo: descrição dos 
reinos do Kongo e Ndongo no século XV in Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH, São 
Paulo, Julho de 2011; anexo: carta régia (cópia de capítulo).  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 11 e 14. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 128. 
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129.  1623, Abril, 6, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao Conselho da Fazenda] sobre uma carta do 
governador do Brasil, Diogo de Mendonça Carvalho, acerca dos negros que o governador e capitão-
general de Angola, João Correia de Sousa tinha enviado para o Brasil, os quais tinham sido tomados na 
guerra do Cassanje. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 129. 
 

130.  1623, Abril, 8, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre a nomeação de Baltazar Rebelo de Aragão para o cargo de provedor da 
Fazenda Real de Angola, por tempo de seis anos.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 130. 
 

131.  1623, Maio, 6, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre requerimento do antigo governador e capitão-general de Angola, Luís 
Mendes de Vasconcelos, no qual solicitava que os oficiais da Fazenda de [Angola] arrecadassem os bens 
e escravos que havia deixado em Angola e que lhe entregassem por fiança os escravos que pretendesse.  
Obs.: ver AHU- CU-015, Cx. 2, D. 77; anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 17; cx. 181, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 131. 
 

132.  1623, Julho, 7, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [Conselho da Fazenda] sobre a devassa tirada 
contra o [governador e capitão-general de Angola], João Correia de Sousa, e acerca dos negros que o dito 
governador tinha tomado como cativos na guerra do Cassanje.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 132. 
 

133.  1623, Agosto, 5, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre o precatório que o tesoureiro da Casa da Índia tinha passado para que se 
embargasse em Sevilha as fazendas que porventura iriam chegar das Índias [de Castela] pertencentes ao 
antigo contratador de Angola e Cabo Verde, António Fernandes de Elvas, pelo que devia dos ditos 
contratos. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 133. 
 

134.  1623, Agosto, 31, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [Conselho da Fazenda] determinando a prisão do 
governador e capitão-general de Angola, João Correia de Sousa, o seu envio para Portugal, o embargo de 
toda a sua fazenda e que o ouvidor de Angola fosse posto em liberdade, em resposta da carta do 
governador do Brasil, [Diogo de Mendonça Furtado] e uma informação do juiz da Índia e Mina acerca do 
facto do dito governador e capitão-general de Angola ter-se ausentado daquele reino para as Índias [de 
Castela] levando consigo o ouvidor [de Angola] e um grande número de escravos. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 134. 
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135.  [ant. 1623, Outubro, 28] 
REQUERIMENTO do nomeado para governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, ao rei [D. 
Filipe III] solicitando receber uma embarcação e todo o provimento necessário para passar ao reino de 
Angola e assumir aquele governo.  
Obs.: m. est.; anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 135. 
 

136.  1623, Novembro, 4, Lisboa 
AUTO DE PROCESSO sobre a prorrogação que a viúva do contratador de Angola e Cabo Verde, António 
Fernandes de Elvas, Helena Rodrigues, pretendia obter dos ditos contratos, uma vez que por morte do dito 
contratador foi notificada por despacho do Conselho da Fazenda para que se quisesse correr com os ditos 
contratos teria de reformar as fianças e pagar o que o seu marido devia. 
Obs.: m. est.; anexo: auto e informação. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 136. 
 

137.  1623, Novembro, 16, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [Conselho da Fazenda] sobre…. Menciona [vedor 
da Fazenda] Luís da Silva 
Obs.: m. est.; ilegível. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 137. 
 

138.  1623, Dezembro, 6, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre requerimento do religioso da Companhia de Jesus e procurador-geral das 
províncias, António Colaço, acerca do sustento dos religiosos da Companhia que residiam no colégio de 
Luanda.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 138. 
 

139.  1623, Dezembro, 6, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre a arrecadação do dinheiro pertencente ao antigo contratador de Angola e 
Cabo Verde, que iria chegar em Sevilha proveniente das Índias de Castela, sendo que a dita arrendação 
seria feita por Gaspar Barbosa.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 139. 
  

140.  1623, Dezembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre a justificação e os motivos que impediam o 
proprietário do ofício de escrivão do meirinho do mar de Luanda, António de Mendonça, de ir servir no dito 
ofício.  
Obs.: m. est: anexo: ofício, certidão e consulta.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 140. 
 

141.  [ant. 1624] 
REQUERIMENTO do moço da câmara, José de Almeida, ao rei [D. Filipe III] solicitando ser provido no 
ofício de escrivão da Feitoria e Fazenda, por tempo de três anos, em virtude dos seus serviços.  
AHU-Angola, cx. 181, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 141. 
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142.  [ant. 1624, Janeiro, 19] 
REQUERIMENTO do nomeado para governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, ao rei [D. 
Filipe III] solicitando receber o foro equivalente à sua qualidade e título, e um médico para acompanha-lo 
na viagem a Angola, explicando que dada a necessidade de levar o dito médico tinha nomeado Marcos de 
Sequeira para assegurar o posto. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 142. 
 

143.  [ant. 1624, Fevereiro, 1] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel da Costa Borges ao rei [D. Filipe III] solicitando ser solto, em virtude 
de estar preso há mais de quatro anos no presídio do Limoeiro, acusado pelo procurador da Fazenda Real 
de Angola de construir umas casas em Luanda nuns terrenos da Coroa portuguesa e não ter pago os 
direitos das fazendas que mandou vir do Luango e de outras partes, e da compra de uns escravos num 
leilão da fazenda de Duarte Dias Lobo. 
Anexo: certidão, carta e consulta. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 143. 
 

144.  1624, Fevereiro, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do Bispo do Congo e Angola e governador interino de Angola, frei Simão de Mascarenhas, ao rei 
[D. Filipe III] acusando a receção de correspondência sobre o [governador e capitão-general de Angola], 
João Correia de Sousa ter-se ausentado de Angola e a sua fazenda ter sido embargada, o [mestre de 
campo], Pero de Sousa Coelho, entre outros assuntos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 144. 
 

145.  1624, Fevereiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre os cabedais necessários para a armada da 
Índia daquele ano e a venda do reguengo velho de Beja, para tal Estêvão de Brito Freire havia feito um 
lanço.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 145. 
 

146.  1624, Fevereiro, 12, Lisboa 
DESPACHO dos governadores do reino, determinando que o Conselho da Fazenda reformulasse a 
despesa necessária para o apresto e viagem do governador e capitão-general de Angola, [Fernão de 
Sousa] para Angola e também que fosse tratado do apresto e embarcações para os governadores de São 
Jorge Mina, de Cabo Verde e do Maranhão.  
Anexo: informações. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 146. 
 

147.  1624, Fevereiro, 15, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [Conselho da Fazenda] sobre o envio das coisas 
que o Bispo do Congo e Angola e governador interino de Angola, frei Simão de Mascarenhas, tinha pedido 
para provimento e defesa daquele reino, acerca viagem do novo governador e capitão-general de Angola, 
Fernão de Sousa para Angola e sobre alguns negros que o dito Bispo que tinham retornado à Angola 
vindos do Brasil. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 147. 
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148.  [ant. 1624, Fevereiro, 27] 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o requerimento dos ministros e demais 
religiosos da província Franciscana da Penitencia que iriam para o reino de Angola, solicitando o 
pagamento da esmola que o monarca lhes havia concedido por mercê, uma vez que já estavam de partida 
para Angola.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 148. 
 

149.  1624, Março, 13, Lisboa 
OFÍCIO de Manuel Veloso Ferreira, declarando que tinha entregado a Jorge Rodrigues de Oliveira a 
sentença que se tirou do processo que corria entre o provedor da Fazenda Real e Manuel da Costa 
Borges. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 149. 
 

150.  1624, Junho, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre carta do provincial da Companhia de Jesus, 
Pedro Novais, acerca de se enviar para Angola, Congo, Luango, Cabo Verde e Índia mais religiosos da 
Companhia nos próximos dois anos. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 150. 
 

151.  1624, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre a impossibilidade de se fretar uma caravela 
para levar o socorro a Angola, por não se encontrar um mercador disponível para armar a embarcação. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 151. 
 

152.  1624, Setembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre os provimentos necessários para se enviar 
a Angola num navio que estava prestes a partir, de que era mestre Cristóvão Afonso, sendo os 
provimentos pólvora, arcabuzes e munições. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 152. 
 

153.  1624, Setembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre as fianças que o novo contratador de 
Angola, Congo e Luango, Henrique Gomes da Costa, tinha de pagar relativamente ao que devia à Fazenda 
Real pelo antigo contrato de Mazagão, para assim receber alvará sobre o dito contrato que acabara de 
arrematar. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 153. 
 

154.  1624, Outubro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o socorro de materiais a enviar para a 
fortificação das praças de Angola e algumas pessoas com prática de guerra e com experiência naquelas 
partes que podiam auxiliar o governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, dada a falta de 
fortificações e as dificuldades vividas naquele reino, sendo conveniente enviar, entre outras pessoas, o 
[antigo governador e capitão-general de Angola], Bento Banha Cardoso. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 154. 
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155.  1624, Outubro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre requerimento do antigo governador e 
capitão-general de Angola, João Correia de Sousa, que se encontrava preso no Limoeiro, solicitando que o 
dinheiro que lhe pertencia, e que vinha sendo embargado em Sevilha, fosse depositado em mãos de 
pessoas idóneas, e que Gaspar Barbosa que se encontrava há um ano em Sevilha, embargando a fazenda 
do dito governador, regressasse a Lisboa e deixasse de receber salário e que o suplicante fosse mudado 
de prisão. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 155. 
 

156.  1624, Outubro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o envio do socorro de pessoas, pólvora, 
munições e demais coisas necessárias que seriam enviadas para Angola na companhia do [antigo 
governador e capitão-general de Angola] Bento Banha Cardoso, que iria auxiliar o governador e capitão-
general de Angola. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 156. 
 

157.  1624, Outubro, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) da Mesa da Consciência e Ordens, determinado que o licenciado Diogo Nabo 
Pessanha obrigasse os religiosos da Companhia de Jesus do colégio de Luanda a fazerem inventário dos 
bens que ficaram por falecimento de Gaspar Álvares, noviço, que faleceu recolhido naquele colégio, dado 
que por sua morte os religiosos ficaram com uma quantia em dinheiro e o testamento não tinha sido 
aprovado, nem feito em pública forma por serem testemunhas os mesmos religiosos da Companhia e o 
reitor do colégio, e os bens terem de ser depositadas em mãos de pessoa idónea para se darem a quem 
pertencerem de direito, e caso os religiosos interviessem no cumprimento da provisão seriam embarcados 
para o Reino. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 157. 
 

158.  1624, Novembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre as despesas que se haviam de fazer com a 
viagem do [antigo governador e capitão-general de Angola] Bento Banha Cardoso a Angola e o apresto das 
coisas necessárias [homens, pólvora, munições] àquele Reino e que iriam na companhia dele. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 158. 
 

159.  1624, Novembro, 7, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) sobre a ordem que se devia dar para que depois da partida da armada 
que levaria o socorro do Brasil, se aprestasse o [antigo governador e capitão-general de Angola] Bento 
Banha Cardoso com o socorro de Angola, para que pudesse seguir viagem com urgência.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 159. 
 

160.  1624, Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre a nau que o [antigo governador e capitão-
general de Angola] Bento Banha Cardoso pretendia tomar para ir a Angola, uma vez que a dita nau estava 
de partida para a ilha de São Tomé, sob as ordens do contratador de São Tomé, Damião Ramires. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 160. 
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161.  [ant. 1624, Dezembro, 5] 
INFORMAÇÃO do [antigo governador e capitão-general de Angola], Bento Banha Cardoso, recordando que 
a viagem para Angola se devia realizar o mais breve possível, com dois dos maiores navios que se 
encontrassem no porto e que era necessário enviar um socorro de trezentos homens, entre os quais alguns 
capitães de Infantaria, que deviam ser pagos como os da Bahia, permanecendo em Angola enquanto 
durasse a questão com os holandeses ou por tempo de um ano. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 161. 
 

162.  1624, Dezembro, 7, [Madrid] 
DECRETO do rei D. Filipe III determinado o aviamento do socorro de Angola que Bento Banha Cardoso iria 
levar, com a maior brevidade possível.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 162. 
 

163.  1624, Dezembro, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Augusto Cerqueira Pimentel, ao rei [D. Filipe III] sobre 
algumas considerações a ter em conta para a provisão do ofício de escrivão da Fazenda Real de Angola. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 163. 
 

164.  [ca. 1624] 
INFORMAÇÃO sobre a organização da viagem de Bento Banha Cardoso para Angola e a necessidade de 
nomear alguns capitães e oficiais da guerra para servir em Angola.  
AHU-Angola, cx. 181, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 164. 
 

165.  1625, Janeiro, 16, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre os oficiais da Justiça em Cartagena fazerem cumprir as ordens remetidas 
pelo tesoureiro da Casa da Índia no tocantes aos bens que o [antigo governador e capitão-general de 
Angola], João Correia de Sousa, tinha naquela província.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 165. 
 

166.  1625, Fevereiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre analisar-se as condições do contrato de 
Angola arrematado por Henrique Gomes da Costa, em virtude da ordem régia de se cobrar o que devia por 
razão do contrato e tendo em consideração o que o dito contratador expôs num requerimento acerca das 
perdas e danos que teve por conta da tomada da Bahia.  
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 166. 
 

167.  1625, Fevereiro, 14, Lisboa 
DESPACHO do Conselho dos governadores, determinando que o Conselho da Fazenda informasse sobre 
o estado do navio em que Bento Banha Cardoso iria viajar para Angola e quais as pessoas que se 
encontravam assentadas para seguir na dita embarcação.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 167. 
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168.  [ant. 1625, Fevereiro, 15] 
REQUERIMENTO do contratador do contrato de Angola, Congo e Luango, Henrique Gomes da Costa, ao 
rei [D. Filipe III] solicitando que o Conselho da Fazenda mandasse aviso para as Índias de Castela, 
ordenando que as procurações em nome do suplicante e alvarás de correr fossem guardados para que 
fossem arrecadados os direitos do dito contrato naquelas partes. 
Obs.: m. est.; anexo: termo e carta régia. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 168. 
 

169.  [ant. 1625, Fevereiro, 17] 
REQUERIMENTO do contratador do contrato de Angola, Congo e Luango, Henrique Gomes da Costa, ao 
rei [D. Filipe III] solicitando que fosse levantado o embargo ao navio de Rodrigo Álvares que iria para o 
resgate de Angola e dali partiria para as Índias de Castela, uma vez que o suplicante vinha tendo muitos 
prejuízos com os embargos dos navios e o seu contrato tinha como condição não lhe tomarem, nem 
embargarem, por parte da Fazenda Real, nenhuma das embarcações que enviasse para Angola. 
Anexo: declaração. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 169. 
 

170.  1625, Fevereiro, 20, Viana [do Castelo] 
OFÍCIO de António Bezerra Fajardo sobre as diligências que havia feito a respeito dos navios que partiram 
de Angola e dirigiram-se para o Rio da Prata, com peças de escravos de Angola, cujos direitos reverteriam 
para o contratador de Angola, António Fernandes de Elvas, sendo cobrada uma pequena taxa a favor da 
Fazenda Real por cada peça de escravos.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 170. 
 

171.  [ant. 1625, Fevereiro, 26] 
OFÍCIO de Bento Banha Cardoso ao [governador de Portugal, D. Diogo de Castro] sobre o envio do 
socorro de 200 homens para Angola, informando que eles deviam ser ordenados em duas companhias, 
com dois capitães e seus respetivos oficiais para assistirem na cidade de Luanda, uma vez que naquela 
cidade não havia homens para a guerra e os poucos capitães e soldados estavam sempre nos presídios no 
interior de Angola e não podiam acudir à cidade de Luanda com facilidade e as companhias que existiam 
em Luanda eram de ordenanças. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 171. 
 

172.  1625, Março, 1, Lisboa 
DESPACHO do [governador de Portugal, D. Diogo de Castro,] determinado que o Conselho da Fazenda 
emitisse parecer sobre o apresto e viagem de Bento Banha Cardoso para Angola. 
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 172. 
 

173.  1625, Março, 18, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre as duas companhias que iriam ser formadas com os 200 homens que iam 
para Angola na companhia de Bento Banha Cardoso e a nomeação de um ajudante de sargento-mor e dos 
capitães para as respetivas companhias. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 173. 
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174.  1625, Março, 23, Madrid 
MANDADO do [conselheiro de Estado], Gabriel de Almeida de Vasconcelos, sobre três provisões do rei [D. 
Filipe III] para o contratador de Angola, Henrique Gomes da Costa, que seguiam sem assinatura para que 
fossem feitas cópias dos capítulos que determinavam que nenhum dos feitores e procuradores do dito 
contratador fossem constrangidos, nem obrigados a embarcar presos, por culpa alguma, ou crime por mais 
grave. 
Obs.: m. est.; anexo: provisões.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 174. 
 

175.  1625, Março, 25, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre Pero Massas de Frias que pretendia ir servir no cargo de engenheiro e 
arquiteto das obras de fortificação de Angola.  
Anexo: despacho e informação.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 175. 
 

176.  1625, Março, 30, [Lisboa] 
PARECER (cópia) do [Conselho da Fazenda] sobre a mercê solicitada pelo [capitão-mor], Bento Banha 
Cardoso, sendo que o dito parecer era favorável à concessão da mercê ao dito capitão, e também a todos 
os oficiais e soldados que ele levaria na sua companhia. 
Anexo: pareceres e informação.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 176. 
 

177.  1625, Abril, 2, [Lisboa] 
AVISO do [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da Fazenda], Luís da Silva, ordenando que fosse 
feita provisão de capitão para a pessoa que o [capitão-mor], Bento Banha Cardoso, havia indicado para o 
posto e viajar em sua companhia para o reino de Angola. 
Anexo: ofícios.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 177. 
 

178.  1625, Maio, 2, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [vedor da Fazenda], conde de Faro, [D. Estêvão 
de Faro], determinando que o procurador da Fazenda Real recebesse as cópias dos contratos que 
estavam a correr, para que pudesse tratar melhor das matérias relativas aos arrendamentos, 
nomeadamente quanto ao cumprimento das obrigações do contrato de Angola por Henrique Gomes da 
Costa e quanto à liquidação do que devia do contrato de Mazagão.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 178. 
 

179.  1625, Maio, 26, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre a quantidade de pau-brasil que tinha chegado do Brasil após o término do 
contrato de André Lopes Pinto e do seu filho, bem como a quantidade que foi vendida e o respetivo preço. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 179. 
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180.  1625, Maio, 28, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre Luísa Pedrosa que solicitou a serventia do ofício de meirinho do mar do 
porto de Luanda para o seu filho, uma vez que o dito ofício estava provido para o seu falecido marido, 
Jorge Botelho.  
Anexo: cartas régias (cópia de capítulo).  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 180. 
 

181.  1625, Maio, 28, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre o que Gaspar Barbosa escreveu de Sevilha acerca do dinheiro do [antigo 
governador e capitão-general de Angola], João Correia de Sousa, e do [antigo contratador de Angola e 
Cabo Verde], António Fernandes de Elvas que estava a ser arrecadado em Sevilha.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 181. 
 

182.  1625, Junho, 26, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao Conselho da Fazenda determinado que fosse 
informando sobre a localização e a qualidade de uma légua de terra de que o morador da cidade de São 
Paulo de Luanda, Cosme Damião, havia recebido de mercê por parte do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Mendes de Vasconcelos, uma vez que solicitava a confirmação da dita mercê.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 182. 
 

183.  1625, Junho, 26, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre a provisão que determinava que uma determinada verba que fora entregue 
por Leonardo Fróis ao tesoureiro dos armazéns, para dar ao capitão da fortaleza de Massangano, Pero de 
Azevedo, como ajuda de custo, fosse incluída nas despesas enumeradas na conta do se deu do cargo de 
tesoureiro-mor.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 183. 
 

184.  1625, Julho, 10, São Paulo [da Assunção de] Luanda 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Fazenda Real em Angola, António Gouveia de Macedo, atestando 
que constava nos livros de registos, como pagamento dos direitos régios do ano de 1624, os baculamentos 
que os sobas pagavam a Sua Majestade: 94 peças de escravos de todos os géneros e idades, sendo que 
um dos escravos tinha falecido. 
Obs.: baculamento era um tributo pago pelos sobas à Coroa portuguesa, como forma de reconhecimento 
de vassalagem dos senhores do reino do Ndongo. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 184. 
 

185.  1625, Agosto, 9, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda], Luís da Silva, sobre as diligências que estariam a ser feitas para cumprir a determinação régia 
para cobrar sem demora as quantias em dinheiro que os contratadores dos contratos de Angola e Cabo 
Verde tinham obrigação de pagar na cidade de Lisboa. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 185. 
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186.  1625, Agosto, 13, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, ao rei [D. Filipe III] sobre a cobrança 
dos tributos que os sobas pagavam à Fazenda Real e as diligências que fizera nesse sentido, informando 
que vinha repartindo as terras pelos moradores para que fossem cultivadas e dali pudesse cobrar dízimos 
para a Fazenda Real; dando conta das minas de cobre de Langere e do Congo, das minas de chumbo de 
Cambambe e das minas de sal de Benguela.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 186. 
 

187. s 1625, Agosto, 22, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
CARTA (cópia) do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, ao rei [D. Filipe III] sobre a 
pacificação dos sobas vassalos do rei de Portugal; sobre a conquista de uma mina de sal que seria muito 
proveitosa para a Fazenda Real; dando conta que D. Ana de Sousa, senhora do reino de Angola, havia 
solicitado padres da Companhia de Jesus mas com certo receio, uma vez que temia que os obrigasse a 
entregar os escravos que tinham fugido do reino de Angola e que para tal assentou-se fosse os padres 
Jerónimo Vogado e Francisco Pacconico até Ambaca e para dali entrarem em Dongo com ordem de 
resgatar os escravos fugidos, mas sem sucesso, dado que D. Ana de Sousa negou-se a entregar os 
escravos, desta forma Bento Rebelo que se encontrava junto dela e os padres regressaram à Luanda.Obs.: 
D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha ("Ngola") dos reinos do Ndongo e de Matamba, 
no Sudoeste de África, no século XVII mais conhecida por Rainha Ginga; anexo: informação.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 187. 
 

188.  1625, Agosto, 30, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando que o governador e capitão-general de Angola, [Fernão 
de Sousa] enviasse uma relação autenticada da quantidade de navios de escravos que em cada ano 
partiam de Angola com destino às Índias [de Castela] e ao Brasil. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 188. 
 

189.  1625, Setembro, 12, São Paulo da [Assunção de] Luanda 
AUTO feito no juízo da provedoria da Fazenda Real da cidade de São Paulo de Luanda sobre as quantias 
em dinheiro que o feitor da Fazenda Real de Angola, Agostinho Sequeira Pimentel, recebera relativamente 
ao contrato do [contratador de Angola], Henrique Gomes da Costa. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 189. 
 

190.  [ant. 1625, Outubro, 1] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel da Costa Borges, morador em Angola, ao rei [D. Filipe III] solicitando 
que fosse nomeada uma pessoa a quem devia entregar uma quantidade de panos que tinha de pagar, por 
conta de uma sentença de condenação que tivera numa causa que perdeu a favor do procurador da 
Fazenda.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 190. 
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191.  1625, Outubro, 6, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
CARTA (cópia) do [capitão-mor], Bento Banha Cardoso ao rei [D. Filipe III] sobre o estado de Angola 
devido ao descaso de alguns governadores que até impossibilitavam os gentios de realizar as feiras e as 
diligências que o governador Fernão de Sousa fazia para melhorar a situação em Angola e que para tal 
necessitava de mais poderes; referindo a localização do presídio de Embaça construído, terra a dentro, por 
Luís Mendes de Vasconcelos, o que desfavorecia a realização das feiras, das quais advinham pagamentos 
de direitos à Fazenda Real; sugerindo que os baculamentos pagos pelos sobas se tornassem um 
pagamento voluntário, porque seria um incentivo à pacificação da população, uma vez que estes tributos 
pesavam pouco nas receitas da Fazenda Real, o que já não acontecia com os direitos resultantes das 
feiras. 
Anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 191. 
 

192.  1625, Novembro, 26, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado], conde de 
Faro, [Estêvão de Faro], sobre duas consultas do Conselho da Fazenda, uma acerca do cargo de arquiteto 
e engenheiro das obras de fortificação de Angola, para o qual devia ser provido Pedro Macais e outra sobre 
a dívida que a Fazenda Real tinha em duas apostilas por onde se registou junto do tesoureiro- mor, António 
de Paiva Giralte, uma quantia em dinheiro destinada ao pagamento de Francisco Ribeiro.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 192. 
 

193.  1625, Dezembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o [antigo governador e capitão-general de 
Angola], João Correia de Sousa, ter enviado muitos escravos para o Brasil e muito poucos terem 
regressado ao reino de Angola e recebido alforria, uma vez que nem todos tinham procedido corretamente 
nas guerras passadas, referindo que [D. Filipe III] ordenara ao governador do Brasil, [Francisco de Moura 
Rolim] que os ditos escravos fossem colocados em arrecadação para serem enviados a Angola, mas que 
ainda não tinham recebido informações sobre o cumprimento das ordens régias. 
Obs.: o governador e capitão-general de Angola, João Correia de Sousa enviou cinco navios de Angola 
para o Brasil com um total de 1211 escravos dos quais apenas 628 sobreviveram à travessia; sobre este 
assunto ver AHU-CU-005-02, Cx. 2, D. 1217; anexo: cartas régias (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 85, 27, 33, 35, 39, 62, 68 e 69. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 193. 
 

194.  1625, Dezembro, 11, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [governador de Portugal], D. Diogo de Castro, 
determinado que o Conselho da Fazenda e o procurador da Fazenda, João Sanches de Baena, se 
pronunciassem tendo em conta as condições do contrato acerca do requerimento do contratador de 
Angola, Congo e Luango, Henrique Gomes da Costa, na qual solicitava não ser executada a dívida que 
tinha por conta do dito contrato, tendo em conta as perdas que teve com a tomada da Bahia e a passagem 
dos holandeses para Angola e os demais contratempos que surgiram na época do contrato 
impossibilitaram de fazer os pagamentos. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo) e carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 86 e 87. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 194. 
 

195.   [post. 1625] 
REQUERIMENTO do cavaleiro fidalgo da Casa Real, Miguel Soares Bulhão, ao rei [D. Filipe III] solicitando 
ir servir por tempo de seis anos na Feitoria de Angola, em virtude dos seus serviços, dos do seu avó e de 
um tio, uma vez que tinha recebido um alvará de promessa de um ofício na Fazenda, Justiça ou Guerra.  
Anexo: alvarás, carta régia (cópia de capítulo) e escrito. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 195. 
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196.  [ant. 1626, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO de D. João de Almeida ao rei [D. Filipe III] solicitando que lhe fosse enviado o escrito 
que se encontrava em poder do antigo procurador da Fazenda, doutor Luís Mendes Barreto, no qual 
declarava a quantidade de bens pertencentes ao antigo governador e capitão-general de Angola, João 
Correia de Sousa, que se encontravam em seu poder, uma vez que pretendia acrescentar no dito escrito 
umas letras de câmbio que chegaram do Brasil. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 196. 
 

197.  1626, Fevereiro, 2, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [capitão-mor], Bento Banha Cardoso, ao rei [D. Filipe III] informando que desde da sua chegada 
à cidade de Luanda estava empenhado na fortificação e defesa da cidade, uma vez que tivera notícias que 
uma esquadra holandesa estava a caminho de Angola, mas que até à data não tinha chegado; dando 
conta que o presídio de Embaça que Luís Mendes de Vasconcelos tinha construído se encontrava mal 
situado, uma vez que dificultava a realização das feiras dos gentios, criando mal-estar entre eles e porque 
estava muito longe de Luanda, o que dificultaria um possível pedido de socorro.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 197. 
 

198.  1626, Março, 5 
CARTA de Manuel Coutinho Castelo Branco ao rei [D. Filipe III] pedindo que lhe enviasse os requerimentos 
do antigo contratador de Angola, Congo e Luango, Henrique Gomes da Costa, e demais papéis relativos às 
perdas que o contratador alegava ter tido com o contrato, para que pudesse fazer a diligência sobre a 
comissão do preço. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 198. 
 

199.  1626, Março, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, ao rei [D. Filipe III] informando da 
situação de instabilidade no reino de Dongo devido à presença de D. Ana [de Sousa, rainha] Ginga, que 
por morte do seu irmão, o rei [Ngoli Bbondi], tinha tomado o poder, acusando-a de usurpar o poder e 
instigar os escravos a fugirem e, com a ajuda dos sobas, a levantarem-se contra os portugueses; alegando 
que ela não era a legitima sucessora uma vez que naquele reino não havia o costume de serem 
governados por mulheres e desta forma o legitimo sucessor daquele reino seria o soba de Aire, que com o 
reconhecimento dos sobas do Quanza e das autoridades portuguesas declarou guerra à dita rainha. 
Anexo: carta (cópia).  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 91 e 92. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 199. 
 

200.  1626, Março, 18, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [governador de Portugal], conde de Portalegre, [D. 
Diogo da Silva], determinando que o procurador da Fazenda se pronuncia-se acerca da possibilidade de 
não se levar para as Índias [de Castela] o rendimento do contrato de Angola. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 200. 
 

201.  1626, Abril, 9, Benguela 
OFÍCIO (cópia) do capitão-mor e tenente do [conquistador de Benguela], Manuel Cerveira Pereira, António 
Pinto, sobre a sua doença e a situação de degradação de quatro homens em Benguela que andavam nus, 
não havendo padre naquela conquista, uma vez que o padre de Cambaqui tinha falecido e o padre 
Lourenço Dias encontrava-se muito doente; acerca de 16 soldados que estavam doentes e impossibilitados 
de garantir a segurança das pessoas, do sal e do zinco.  
Anexo: ofício (cópia).  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 201. 
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202.  1626, Abril, 11, São Paulo da [Assunção de] Luanda 
AUTO (traslado) sobre o requerimento do padre vigário geral do Bispado [do Congo e Angola], Bento 
[Ferros], testamentário do falecido governador e conquistador de Benguela, Manuel Cerveira Pereira, 
acerca do sal que o navio de João de [Garrate] tinha trazido para Angola.  
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 202. 
 

203.  1626, Abril, 28, Málaga 
OFÍCIO de Gaspar Barbosa sobre a ordem que recebeu para embargar a fazenda do antigo feitor de 
Angola, Fernão Vogado Souto Maior, e informando que não se encontrava em Sevilha para dar seguimento 
às diligências.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 203. 
 

204.  1626, Junho, 12, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de estado do Reino] Rui Dias de Meneses ao Conselho da Fazenda, remetendo a 
carta do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, com informações sobre Angola, os 
sobas daquele reino e D. Ana de Sousa, [Rainha Ginga], a fim de ser consultada. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 204. 
 

205.  1626, Junho, 12, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de estado do Reino] Rui Dias de Meneses ao Conselho da Fazenda, remetendo a 
carta do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, dando conta das quantias que 
arrecadou com os tributos pagos pelos sobas de Angola e sobre as melhorias que alcançadas com a 
exploração das minas, a fim de ser consultada. 
Anexo: informação e certidão. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 205. 
 

206.  1626, Junho, 12, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de estado do Reino] Rui Dias de Meneses ao Conselho da Fazenda, remetendo a 
carta do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, na qual solicitava receber artilharia 
pesada necessária para a segurança daquele reino. 
Anexo: cartas (cópias de capítulos). 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 97. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 206. 
 

207.  1626, Junho, 12, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de estado do Reino] Rui Dias de Meneses ao Conselho da Fazenda, remetendo a 
carta do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, sobre os navios que durante o 
contrato de António Fernandes de Elvas foram despachados de Angola para o Brasil, seguindo para o Rio 
da Prata e ali pagaram os direitos aos procuradores do contratado, mas não pagaram a quantia 
pertencente à Fazenda Real, conforme as condições do contrato, e informando sobre questões 
relacionadas com o contrato de Henrique Gomes da Costa. 
Anexo: carta, certidões, portaria e despacho. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 207. 
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208.  1626, Junho, 20, Sevilha  
OFÍCIO de Gaspar Barbosa, informando que tinha chegado à cidade de Sevilha com o dinheiro proveniente 
da venda de um navio em Málaga, dando conta de algumas diligências para proceder ao sequestro do 
[antigo feitor de Angola], Fernão Vogado Souto Maior, mas que Agostinho Peres e Henrique de Andrade 
confirmaram não ter dinheiro e nenhuma outra fazenda do antigo feitor. 
Anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 208. 
 

209.  1626, Junho, 20, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de estado do Reino] Rui Dias de Meneses ao Conselho da Fazenda, remetendo a 
carta do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, informando da situação no reino de 
Angola após a subida ao poder de D. Ana de Sousa como rainha de Angola, a fim de ser consultada, 
dando conta que o [capitão-mor], Bento Banha Cardoso, havia escrito sobre a mesma matéria.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 209. 
 

210.  1626, Julho, 6, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Fazenda Real em Angola, António de Gouveia Macedo, sobre o que 
constava nos livros de registos dos rendimentos das cobranças dos baculamentos cobrados junto dos 
sobas de Angola.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 210. 
 

211.  1626, Julho, 9, Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa ao rei [D. Filipe III] sobre a ordem 
que aguardava para despender a panaria que se encontrava a acumular em Angola, uma vez que as 
quantias em dinheiro arrecadas com os dízimos estavam cada vez mais baixas, em virtude das dívidas de 
Duarte Rodrigues de Almeida e de Diogo Teixeira da Fonseca; referindo os basculamentos em atraso de 
1624, sem contar o que faltava dos pagamentos feitos em massas, azeite, panos, galinhas que ainda não 
tinham sido contabilizados, mas advertindo que se o rendimento do sal das minas de Benguela fosse 
cobrado seria um acrescimento para as receitas da Fazenda Real e como cabia ao contratador do contrato 
de Angola arcar com as despesas com os ordenados do Bispo, governador e clero de Angola, sendo 
conveniente que a panaria fosse despachada o mais rápido possível.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 211.  
 

212.  1626, Julho, 16, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa ao rei [D. Filipe III] solicitando que se 
declarasse a forma em que o feitor do contrato de Angola, Gonçalo Nunes Sepúlveda, havia de fazer os 
pagamentos do seu ordenado e dos oficiais da Fazenda. 
Anexo: certidões.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 212. 
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213.  1626, Julho, 18, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de estado do Reino] Rui Dias de Meneses remetendo cópias de duas cartas e uma 
relação do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, para que fossem consultadas pelo 
Conselho da Fazenda, dando conta da morte do [conquistador de Benguela], Manuel Cerqueira Pereira, 
informando que o dito conquistador nomeara em vida António Pinto como capitão-mor e tenente para 
governar Benguela na sua ausência; acerca do sal que tinha chegado de Benguela por intermédio de 
António Pinto e as informações que ele dera acerca da situação de Benguela; a possibilidade de se 
incorporar a mina de sal nas receitas da Fazenda Real, o que seria uma mais-valia para abastecer Angola, 
as ilhas de São Tomé e Príncipe e o Rio de Janeiro; sugerindo que os rendimentos provenientes dos 
dízimos e dos baculamentos servissem para cobrir as despesas da conquista de Benguela e todos os 
direitos dos escravos fossem pagos no Reino, porque assim não haveria necessidade do contratador de 
Angola arcar com o pagamento da folha de [ordinárias], dado que ficaria a cargo do contratador das minas 
de sal, advertindo que a mina era riquíssima e tinha notícias de outra mais a sul. 
Anexo: carta, cartas (cópias), relação, relação (cópia), parecer, carta régia (cópia de capítulo) e informação.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 213. 
 

214.  1626, Agosto, 21, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de estado do Reino], Rui Dias de Meneses ao [vedor da Fazenda], Luís da Silva 
sobre as cartas que o governador e capitão-general de Angola, [Fernão de Sousa], e o [capitão-mor], Bento 
Banha Cardoso, escreveram sobre diversos assuntos: a conquista de Benguela, a morte do [conquistador] 
de Benguela, Manuel Cerqueira Pereira, a ação da [rainha Ginga], D. Ana de Sousa e dos sobas do reino 
de Angola, que teriam de ser consultadas. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 214. 
 

215.  1626, Agosto, 22, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei [D. Filipe III] ao governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, 
concedendo licença ao conquistador de Benguela, Manuel Cerqueira Pereira para viajar a Portugal e 
determinando que encarregasse uma pessoa competente do trabalho das minas de Benguela, no intuito de 
procurar cobre em quantidade para ser enviado para Portugal e ainda o proveito que se podia tirar das 
minas de sal existentes em Benguela. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 215. 
 

216.  1626, Setembro, 7, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [vedor da Fazenda], Luís da Silva, determinando 
que o procurador da Fazenda Real começasse a proceder às demandas contra o antigo contratador de 
Angola, Duarte Dias Henriques, acerca da quantia que levou a mais das avenças de Angola para o Brasil e 
dos direitos dos navios que derrotaram para o Rio da Prata. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 216. 
 

217.  1626, Setembro, 16, Cambambe 
CARTA (cópia) do capitão-mor de Cambambe, Constantino Cadena, ao governador [de Angola, Fernão de 
Sousa], remetendo uma certidão passada pelo escrivão da fortaleza de Cambambe, Afonso Dias Jácome, 
atestando que tinha ido na companhia do dito capitão-mor e mais alguns militares fazer uma diligência às 
minas de chumbo, a fim de avaliar as potencialidades das ditas minas e as incursões que estavam a ser 
feitas para encontrar metal; dando conta do envio de algumas barretas de chumbo para Embaça, do 
estabelecimento de uma povoação de negros junto das minas e informações sobre o presídio de 
Cambambe. 
Anexo: certidão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 107- A. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 217. 
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218.  1626, Outubro, 5, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário do governo de Portugal], Cristóvão Soares ao conselheiro de estado e vedor da 
Fazenda, Luís da Silva, sobre uma carta régia que lhe tinha enviado sobre os escravos que [o antigo 
governador e capitão-general de Angola], João Correia de Sousa tinha enviado para o Brasil, da qual não 
tinha obtido resposta. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 218. 
 

219.  1626, Outubro, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, ao rei [D. Filipe III] remetendo uma 
certidão pela qual constava os rendimentos do contrato de Angola, de Henrique Gomes da Costa, que 
vigorava desde de 2 de Dezembro de 1624 após o término do contrato de António Fernandes de Elvas. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 219. 
 

220.  1626, Novembro, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do feitor de Angola, Augusto Cerqueira Pimentel, ao rei [D. Filipe III] sobre uma quantia em 
dinheiro relativa as ordinárias do ano de 1617 que os jesuítas do colégio de Angola solicitavam receber. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão, lista e auto.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 109. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 220. 
 

221.  1626, Novembro, 18, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [vedor da Fazenda], conde de Faro, [D. Estêvão 
de Faro], determinado que fosse passada provisão para que o provedor e os oficiais do hospital de Todos 
os Santos da cidade de Lisboa pudessem receber uma quantia em dinheiro a título de esmola, sendo 
pagos em cada ano pelo contrato de Angola; determinado que os dois desembargos pelos quais ordenou 
que os dois embargos pelos quais determinou que o marquês de Astroga, D. Álvaro Pérez Osório, pagasse 
a dívida passassem pela chancelaria.  
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 110; cx. 3, doc. 53.  
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 221. 
 

222.  [ant. 1626, Dezembro, 1] 
REQUERIMENTO de Miguel Soares Bulhão ao rei [D. Filipe III] solicitando que lhe fosse passado o 
traslado do capítulo da carta régia que determinava que o suplicante fosse consultado para o ofício de 
almoxarife da vila de Extremoz. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 111. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 222. 
 

223.  1626, Dezembro, 1, Lisboa 
MANDADO (minuta) do [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da Fazenda], Luís da Silva, ao auditor 
da armada real, licenciado Cristóvão Ferreira Freire, determinando que tirasse devassa acerca do extravio 
do arroz, canelas e demais fazendas que vieram nas naus da Índia.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 223. 
 

224.  1626, Dezembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre a carta do procurador da Fazenda Real, 
João Sanches de Baena, sobre o que o antigo contratador de Angola, Congo e Luango estava a dever do 
dito contrato. 
Anexo: informação e carta régia (cópia de capítulo) e carta. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 224. 
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225.  1626, Dezembro, 25, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, ao rei [D. Filipe III] sobre as 
diligências que estava a fazer para encontrar minas de prata em Cambambe, uma nas terras do soba 
Moquila, onde possivelmente encontraram as pedras que serviram para fazer a barreta de prata que tinha 
enviado ao monarca numa fragata que foi a Cádis, e outra mina onde encontraram uma pedra grande que 
tinha sido enviada na caravela de Duarte Dias de Atouguia que arribou a São Domingos.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 225. 
 

226.  1626, Dezembro, 26, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, ao rei [D. Filipe III] informando das 
diligências que fizera depois de receber uma carta do governo de [Portugal] avisando sobre a chegada de 
quatro navios holandeses e dois patachos na costa de Angola; referindo que para fazer face aos 
holandeses tinha enviado um patacho com socorro de pagamentos, soldados, um contestável, um 
carpinteiro para fazer as reparações na artilharia e a defesa do presídio, destacado duas lanchas para 
fazer patrulhas e avisar os navios amigos da presença holandesa.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 114. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 226. 
 

227.  1626, Dezembro, 26, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, ao rei [D. Filipe III] sobre a 
imposição do pagamento dos direitos sobre os vinhos, sendo que para cada pipa de vinho se pagasse uma 
macuta que era equivalente a dois mil réis de panos, moeda corrente em Angola, e por cada peroleira um 
tostão; sobre as despesas com a fortificação e compra de cobre feitas com os rendimentos dos dízimos, os 
basculamentos pagos pelos sobas.  
Obs.: macuta era uma moeda de cobre em Angola e peroleira uma vasilha onde se guardavam as 
azeitonas; anexo: carta régia (cópia) e certidão.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 115. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 227. 
 

228.  [ca. 1626] 
INFORMAÇÃO referindo a cartas e papéis referentes a Angola que foram consultadas. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 125. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 228. 
 

229.  [ant. 1627, Abril, 24] 
REQUERIMENTO de Manuel Drago ao rei [D. Filipe III] solicitando nomeação de um juiz comissário para 
resolver o litígio que tinha com os herdeiros do antigo contratador de Angola, António Fernando de Elvas, 
sobre matérias tocantes ao contrato de Angola.  
Anexo: requerimentos, carta régia e cartas régias (cópias de capítulos). 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 116 e 119. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 229. 
 

230.  [ant. 1627, Maio, 6] 
REQUERIMENTO do moço da câmara do serviço dos quarenta do número, Manuel Teixeira Homem ao rei 
[D. Filipe III] solicitando o ofício de feitor de Angola. 
Anexo: requerimentos, cartas régias (cópias de capítulos) e carta.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 117 e 125; cx. 3, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 230. 
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231.  1627, Setembro, 4, Lisboa 
CARTA de João de Mesquita ao rei [D. Filipe III] em resposta a uma ordem régia sobre a qualidade e 
merecimento das pessoas que pretendiam o cargo de feitor da Fazenda Real em Angola, dando 
informação sobre os candidatos Filipe de Santiago, Miguel Soares Bulhão, José Freire, Manuel Teixeira 
Homem, António Teixeira e Filipe da Fonseca. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 118. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 231. 
 

232.  [ant. 1628, Março, 3] 
REQUERIMENTO do cavaleiro fidalgo, Miguel Soares Bulhão, ao rei [D. Filipe III] solicitando um mandato 
para que verificasse se nas folhas de registo constava que tivesse cometido algum crime, por ser 
necessário a certos requerimentos que já enviara para provar a sua idoneidade.  
Anexo: informação.  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 120. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 232. 
 

233.  1629, Janeiro, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, ao rei [D. Filipe III] informando que 
tinha escrito ao governador do Brasil, Diogo Luís de Oliveira, pedindo-lhe artilharia pesada para a defesa 
de Angola, após receber uma carta régia sobre [uma possível incursão de holandeses].  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 121. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 233. 
 

234.  1629, Janeiro, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa, ao rei [D. Filipe III] informando que 
os oficiais do estado do Brasil submetiam à vexação os avençados e pessoas particulares que partiam do 
porto de Luanda com peças de [escravos] para aquele estado, obrigando-os a pagar lá todos as quantias 
em dinheiro que em Angola eram abatidas e carregadas em receita pelo feitor da Fazenda Real, pelo que 
eram obrigados a pagar os direitos duas vezes.  
Anexo: carta régia (cópia de capítulo).  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 122. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 234. 
 

235.  1629, Março, 29, [Lisboa] 
OFÍCIO do governador do reino, conde de Bastos, D. Diogo de Castro ao conselheiro do Conselho de 
Estado e vedor da Fazenda, Luís da Silva, sobre a necessidade de se enviar pólvora grossa para Angola, 
porque tinham gastado a pouco pólvora que lá havia com uma esquadra holandesa, e sobre o fecho da 
conta do custo de umas naus, sendo necessário fazer uma diligência sobre a madeira usada nas naus. 
AHU-Angola, cx. 2, doc. 123. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 235. 
 

236.  [ant. 1629, Dezembro, 1] 
REQUERIMENTO do nomeado para governador e capitão-general de Angola, D. Manuel Pereira Coutinho, 
ao rei [D. Filipe III] solicitando ajuda de custo, por motivo das suas fracas condições económicas para 
seguir viagem para Angola. 
Anexo: assento (traslado).  
AHU-Angola, cx. 2, doc. 124. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 236. 
 

237.  [ant. 1630] 
PARECER (minuta) sobre requerimento de Francisco Teles Loureiro, natural de Mazagão.  
Obs.: m. est.; 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 237. 
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238.  [ant. 1630, Fevereiro, 6] 
REQUERIMENTO do nomeado para governador e capitão-general de Angola, D. Manuel Pereira Coutinho, 
ao rei [D. Filipe III] solicitando que fosse fretada uma embarcação para que ele pudesse fazer a viagem 
para Angola na companhia das naus da Índia.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 238. 
 

239.  [ant. 1630, Março, 9] 
REQUERIMENTO do moço da câmara, João de Barbosa, ao rei [D. Filipe III] solicitando ser provido no 
cargo de feitor de Angola e partir na companhia do novo governador, D. Manuel Pereira Coutinho. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 239. 
 

240.  [ant. 1630, Abril, 3] 
REQUERIMENTO do nomeado para governador e capitão-general de Angola, D. Manuel Pereira Coutinho, 
ao rei [D. Filipe III] solicitando 40 pipas de água para juntar às 20 que já tinha recebido para levar na 
viagem para Angola, uma vez que iriam em sua companhia quarenta homens e seis frades franciscanos e 
muitas vezes durante a travessia algumas pipas de água arrombavam. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 240. 
 

241.  1633, Abril, 7, Lisboa 
DESPACHO [governador de Portugal] conde de Castro Daire, D. António de Ataíde ao Conselho da 
Fazenda, ordenando que fosse consultada a carta do governador e capitão-general de Angola, D. Manuel 
Pereira Coutinho sobre os basculamentos que os sobas daquele reino pagavam como tributo ao rei de 
Portugal. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 241. 
 

242.  1633, Junho, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade de Luanda ao rei [D. Filipe III] informando que tinham comunicado 
aos moradores a ordem régia para se criar um novo tributo para a arrecadação de verbas para as obras de 
fortificação da cidade de Luanda e que os moradores propuseram doar uma certa quantia em moeda 
corrente da terra, apesar das dificuldades que atravessavam pelos fracos rendimentos do trato e do 
resgate e por outras imposições.  
Anexo: cartas, carta régia e carta régia (traslado). 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 242. 
 

243.  1633, Julho, 2, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CERTIDÃO passada pelo frade e escrivão da Fazenda Real de Angola, António da Fonseca, atestando que 
no livro de receitas dos basculamentos encontrava-se carregada em receita pelo feitor [da Fazenda Real], 
Miguel Soares de Bulhão, de quantias em panos correntes da praça que recebeu de Pero do Rego 
Pimentel e de João Bocarro Salgado que tinham sido condenados a pagar as ditas quantias pelo 
desembargador Fernando de Matos de Carvalhosa.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 243.  
 

244.  1633, Julho, 2, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. Manuel Pereira Coutinho, ao rei [D. Filipe III] 
informando que os feitores Salvador Meireles e Agostinho Cerqueira Pimentel iam ser remetidos pela Bahia 
para que o governador do Brasil, [Diogo Luís de Oliveira] os remetesse ao Reino a fim de responderem aos 
seus processos. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 244. 
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245.  1633, Julho, 2, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. Manuel Pereira Coutinho, ao rei [D. Filipe III] sobre 
os 200 homens que iam ser enviados para Angola em companhia das naus da Índia; sobre a obra na 
Lagoa dos Elefantes e o fato de não haver necessidade de mais obras de fortificação. 
Anexo: certidão e carta régia (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 245. 
 

246.  1633, Setembro, 8, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. Manuel Pereira Coutinho, ao rei [D. Filipe III] sobre 
as causas da prisão do capitão de Massangano, João Carvalho, que já tinha sido preso há dois anos e 
cujos autos do processo de devassa já tinham seguido para Lisboa, mas que tinha fugido para as Índias 
[de Castela]; sugerindo que as más condutas dos capitães das fortalezas se deviam ao facto não se lhes 
tirarem devassas e residências.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 246. 
 

247.  1634, Janeiro, 19, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. João IV] ao [governador de Portugal, D. Diogo de Castro], 
ordenando que Francisco de Vasconcelos da Cunha, nomeado governador e capitão-general de Angola, 
partisse o mais depressa possível para Luanda e com ele fosse enviado o socorro numa embarcação que 
servisse para o antigo [governador e capitão-general de Angola], D. Manuel Pereira Coutinho pudesse 
retornar a Lisboa. 
Obs.: m. est.; anexo: cartas régias (cópia de capítulo), carta, despacho e relação.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 2, D. 247. 
 

248.  1635, Janeiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre a execução da dívida que o falecido 
contratador de Angola e Cabo Verde deixou, relativa aos ditos contratos; acerca da necessidade de se 
nomear um desembargador para despachar os casos que estavam pendentes no Conselho.  
Anexo: informação.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 248. 
 

249.  [ant. 1635, Março, 7] 
REQUERIMENTO de Mamede da Costa ao rei [D. Filipe III] solicitando que o escrivão da Fazenda Real, 
Afonso de Barros Caminha, lhe passasse provisão sobre a carta do ofício de feitor de Angola, de que 
recebeu mercê por três anos.  
Anexo: carta régia (cópia de capítulo).  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 249. 
 

250.  1635, Março, 7, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao Conselho da Fazenda] concedendo licença ao 
mestre e piloto do patacho Espirito Santo, António Rodrigues e Cristóvão Simão, respetivamente, para 
levarem a bordo um condestável e quatro artilheiros estrangeiros. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 250. 
 

251.  1635, Março, 7, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao Conselho da Fazenda sobre o desembargo que 
Pedro Ximenes de Enciso pretendia que fosse feito do seu navio e que tinha sido embargado em Angola. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 251. 
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252.  1635, Março, 22, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao Conselho da Fazenda sobre o que o feitor de 
Angola, Miguel Soares de Bulhão tinha pedido acerca de se carregar em receita ao feitor que lhe 
sucedesse todas as fazendas de panos e outras coisas para que pudesse viajar para o Reino e responder 
pela sua conta. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 252. 
 

253.  1635, Abril, 29, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao Conselho da Fazenda sobre o socorro que se 
devia enviar para Angola após a tomada da Paraíba e ordenando que o nomeado para mestre de campo, 
Joane Mendes de Vasconcelos, embarcasse com urgência. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 253. 
 

254.  1635, Junho, 17, Lisboa 
DECRETO da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia ao Conselho da Fazenda, 
ordenando que nenhuma embarcação partisse para Angola sem antes informar a secretária de estado para 
receberem nela os despachos régios para levar a Angola.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 254. 
 

255.  1635, Setembro, 25, Lisboa 
DECRETO da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia ordenando que fosse 
consultada acerca da resolução régia sobre a fortificação e o socorro de Angola.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 255. 
 

256.  1635, Outubro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre decreto da princesa regente, duquesa de 
Mântua, D. Margarida de Sabóia acerca da notícia que se teve da partida de quatro naus holandesas para 
Angola, levando peças de artilharia. 
Anexo: consulta e decreto. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 256. 
 

257.  1635, Outubro, 29, Lisboa 
INFORMAÇÃO de […] Fernandes César sobre os mantimentos e a artilharia destinados à viagem de 
Angola. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 257. 
 

258.  [ant. 1635, Novembro, 6] 
REQUERIMENTO do mestre de campo nomeado para Angola, Joane Mendes de Vasconcelos, ao rei [D. 
Filipe III] solicitando receber o pagamento dos soldos vencidos desde que recebeu a carta patente ou 
receber o socorro ordinário, como já tinha sido feito ao mestre de campo D. Álvaro de Melo e Melo.  
Obs.: m. est.; anexo: carta régia (cópia de capítulo), certidão e carta patente.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 258. 
 

259.  1635, Novembro, 17, Lisboa 
DECRETO da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia sobre os moios de trigo 
necessários ao socorro de Angola, [São Jorge da] Mina, Moçambique e naus da Índia.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 259. 
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260.  [ant. 1635, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO do contratador de Angola, Congo e Luango, André Rodrigues de Estremoz, ao rei [D. 
Filipe III] solicitando provisão para que um julgador do serviço régio pudesse rever a matéria contida na 
devassa que estava em posse do escrivão do feitos da Fazenda Real, Luís de França Pereira, a fim de se 
proceder contra os seus devedores a respeito das avenças com os oficiais da Fazenda Real de Angola.  
Obs.: m. est.; anexo: certidão e informações.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 260. 
 

261.  [1635] 
RELAÇÃO das provisões recebidas por Bartolomeu de Araújo sobre o vencimento do mestre de campo de 
Angola, Joane Mendes de Vasconcelos e dos oficiais de uma junta. 
AHU-Angola, cx. 178, doc. 115. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 261. 
 

262.  1636, Janeiro, 11, Lisboa 
CARTA do [juiz da Índia e Mina], doutor Paulo Meireles Pacheco, ao rei [D. Filipe III] sobre os serviços de 
Amador Fernandes, que solicitou o cargo de feitor de Angola por seis anos.  
Obs.: m. est.; ver parecer do Conselho da Fazenda em AHU_CU_Vários, Cx. 1, pasta 31; ver também 
consulta de 4 de Junho de 1636, em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 41, fl. 164-167; anexo: 
parecer (transcrição). 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 262. 
 

263.  [ant. 1636, Janeiro, 26] 
REQUERIMENTO de António Gonçalves e Amador Ribeiro ao rei [D. Filipe III] solicitando licença para 
fazerem escala nas ilhas Canárias durante a viagem que pretendiam fazer para Angola, numa embarcação 
que estavam a construir em Vila do Conde denominada Jesus Maria José. 
Anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 263. 
 

264.  [ant. 1636, Fevereiro, 1] 
REQUERIMENTO de Nicolau de Lemos, nomeado para o cargo de capitão e conquistador do Reino de 
Benguela ao rei [D. Filipe III] solicitando os provimentos e apetrechos necessários para seguir viagem o 
mais breve possível para Angola.  
Obs.: m. est.; anexo: carta régia.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 264. 
 

265.  1636, Abril, 6, Lisboa 
ASSENTO (traslado) de um registo de mercê que o rei D. Filipe II fez a Manuel Pereira Cerveira. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 265. 
 

266.  [ant. 1636, Abril, 8] 
REQUERIMENTO de frei Mateus de São Francisco, religioso da Terceira Ordem Seráfica de São 
Francisco, eleito ministro do convento de São José de Luanda, ao rei [D. Filipe III] solicitando a ajuda de 
custo que constava de uma provisão para a sua viagem a Angola, na companhia de mais sete religiosos. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 266. 
 

267.  [ant. 1636, Abril, 28] 
REQUERIMENTO de Estevão Rodrigues de Lisboa ao rei [D. Filipe III] solicitando a reforma da consulta a 
respeito do lanço que fez para arrematar o contrato de Angola. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 267. 
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268.  [ant. 1636, Maio, 7] 
REQUERIMENTO do capitão Diogo Lopes de Faria, nomeado feitor da Fazenda Real de Angola, ao rei [D. 
Filipe III] solicitando que fosse visto o documento que remetia junto do requerimento sobre [a ameaça 
holandesa em Angola e sugerindo que fosse ordenado ao Mani Bamba que colocasse gentes em 
sobreaviso nas terras entre os rios Dande e Lose para o caso de serem precisos para uma intervenção, 
informando que os muxicongos não tinham alianças com os ambundos e dando conta da necessidade de 
se enviar com urgência um socorro para Angola dada a falta de gente, munições e fortificações naquele 
reino]. 
Obs.: m. est.; os muxicongos ou congueses habitavam a sul de São Salvador do Congo; os ambundos 
habitavam o Ndongo e Matamba que se situavam ao sul e sudoeste do Congo e pagavam tributo ao rei 
congolês; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 268. 
 

269.  [ant. 1636, Maio, 30] 
REQUERIMENTO de Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha, filho do governador e capitão-general de 
Angola, Francisco de Vasconcelos da Cunha ao rei [D. Filipe III] solicitando que nos navios que iam para 
Angola fossem enviadas munições, pólvora e peças de artilharia que eram necessárias para o socorro 
daquele reino. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 269. 
 

270.  [ant. 1636, Maio, 31] 
REQUERIMENTO do conquistador de Benguela, Nicolau de Lemos, ao rei [D. Filipe III] solicitando certidão 
da mercê que foi atribuída ao falecido conquistador de Angola, Manuel Cerqueira Pereira de uma ajuda de 
custo para a viagem a Angola. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 270. 
 

271.  [ant. 1636, Junho, 6] 
REQUERIMENTO do contratador do contrato de Angola, Estêvão Rodrigues de Lisboa, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando decreto para que os oficiais da justiça e da milícia não molestassem os seus dois feitores, nem 
por ordem do conde de Santa Cruz, em respeito das condições do contrato. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 271. 
 

272.  1636, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre pedir-se ao contratador do contrato de 
Angola, André Rodrigues de Estremoz, que apresentasse por escrito todos os descontos que pretendia.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 272. 
 

273.  1636, Dezembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre requerimento do contratador de Angola, 
André Rodrigues de Estremoz, solicitando licença para poder circular livremente e entregar os cinquenta 
moios de trigo que fora ordenado entregar, por temer ser preso. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimento e despacho. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 273. 
 

274.  [ant. 1637, Janeiro, 30, Luanda] 
REQUERIMENTO de Vicente Luís, morador em Luanda, ao rei [D. Filipe III] solicitando a propriedade do 
ofício de escrivão da Feitoria da cidade de Luanda ou a serventia do dito ofício por algum tempo. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 274. 
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275.  [ant. 1637, Janeiro, 31] 
REQUERIMENTO do contratador de Angola, Congo e Luango, Pedro Rodrigues de Abreu ao rei [D. Filipe 
III] solicitando que fossem expedidas as ordens necessárias para que as pessoas que nomeasse como 
seus feitores e procuradores pudessem acudir ao pagamento da folha e administração do dito contrato.  
Anexo: despacho. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 275. 
 

276.  1637, Fevereiro, 7, Lisboa 
CARTA de Fernão de Matos de Carvalhosa ao rei [D. Filipe III] informando que um candidato a um 
determinado cargo era cristão velho e que tinha as qualidades necessárias para servir no dito cargo.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 276. 
 

277.  1637, Fevereiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre a quantia de dinheiro necessária para o 
socorro de Angola, [São Jorge da] Mina, Maranhão, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e para as caravelas que 
iriam partir para a Bahia, para as naus e galés da Índia, e os navios de Monomotapa. 
Obs.: o termo Monomotapa era empregado para designar o chefe supremo da Makaranga, uma poderosa 
tribo africana situada entre o rio Zambeze e o rio Limpopo; anexo: consultas (minutas), despacho e escrito.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 277. 
 

278.  [ant. 1637, Dezembro, 29] 
REQUERIMENTO do contratador de Angola, Congo e Luango, Pedro Rodrigues de Abreu ao rei [D. Filipe 
III] solicitando provisão ordenando que nenhuma pessoa alheia ao trato pudesse ir à ilha [de Luanda] 
quando os oficiais da Fazenda Real e os feitores do contrato estivessem a despachar navios carregados de 
escravos para o Brasil e Índias de Castela, sob pena de punição.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 278. 
 

279.  1638, Fevereiro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre os homens de negócio interessados nas 
fazendas que estavam em Angola pertencentes à nau Belém, que solicitaram uma provisão autorizando 
que uma das embarcações da Índia, daquele ano, transportasse as ditas fazendas para Lisboa, ou que 
fosse fretada uma embarcação para fazer o transporte. 
Anexo: consulta e requerimentos.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 279. 
 

280.  1638, Março, 6, Lisboa 
DESPACHO (cópia) do Conselho da Fazenda ordenando que o provedor dos armazéns expedisse ordens 
para encontrar uma embarcação que transporta-se o [mestre de campo] Joane Mendes de Vasconcelos 
para Angola, bem como o socorro destinado àquele reino. 
Obs.: m. est.; anexo: ofício e informação.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 280. 
 

281.  [ant. 1638, Março, 8] 
REQUERIMENTO do contratador de Angola, Congo e Luango, Pedro Rodrigues de Abreu ao rei [D. Filipe 
III] solicitando licença para que a nau São Jorge de que era mestre Manuel Fernandes Freire seguisse 
viagem livremente ao reino de Angola a fim de transportar as fazendas necessárias para o provimento da 
folha, em respeito das condições do contrato. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimentos, contrato (impresso) e avença (traslado). 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 43, 45 e 47.  
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 281. 
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282.  1638, Março, 16, Lisboa 
CARTA do feitor de Angola, Diogo Lopes de Faria, ao rei [D. Filipe III] informando que desde que ocupava 
o cargo não tinha entrado receita para a Fazenda Real, com a exceção do pagamento de alguns 
baculamentos pouco representativos em termos de quantias; que os [holandeses] tinham ocupado a 
fortaleza de [São Jorge da] Mina e as diligências feitas para a defesa de Angola; explicando que contra o 
seu parecer fora feito empréstimo ao feitor do contrato de [Angola] de algumas peças de Londres e 
rachetas [sarja] pertencentes à Casa das Três Chaves; da carta que recebeu do feitor de Luango, Leandro 
da Rocha Pimentel, dando conta que os holandeses tinham construído uma feitoria em Pinda, onde chegou 
uma nau com grande artilharia com o conhecimento do mani Sonho e do rei do Congo e do desânimo dos 
ambundos, vassalos do rei de Portugal, com a presença dos holandeses; da desgraça de Lopo Soares 
Lapo e da chegada do [mestre de campo], Joane Mendes de Vasconcelos; pedindo socorro de gente e 
munições; dando conta do socorro de 50 soldados que o governador e capitão-general de Angola, 
[Francisco de Vasconcelos da Cunha] enviou ao presídio de Angola e a chegada de Rui Dias […] feitor e 
procurador do contratador de Angola, Pedro Rodrigues de Abreu. 
Obs.: alguns especialistas consideram o vocábulo mani como sinónimo da palavra Kimbundo (o mesmo 
que senhor); mani Sonho ou conde do Sonho, como era conhecido em Portugal, era deste modo senhor da 
província do Sonho, situada no reino do Congo.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 282. 
 

283.  [ant. 1638, Abril, 29] 
REQUERIMENTO do capitão Henrique Teles de Melo ao rei [D. João IV] solicitando ir servir na Companhia 
de D. Diogo Lobo, que ia para as ilhas [dos Açores] recrutar mil soldados para levar ao Brasil. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 283. 
 

284.  [ant. 1638, Maio, 20] 
REQUERIMENTO do cavaleiro fidalgo e moço da câmara, Baltazar Peixoto da Silva, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando ser provido no cargo de feitor de Angola. 
Anexo: informações e certidões.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 284. 
 

285.  [ant. 1638, Maio, 25] 
REQUERIMENTO do mestre e senhorio do patacho Nossa Senhora do Rosário, Pedro Álvares, morador 
em Matosinhos, ao rei [D. Filipe III] solicitando deferimento nos requerimentos em que pedia licença para 
que o seu patacho fosse para Angola, em concordância com a avença que fizera com o contratador de 
Angola, [Pedro Rodrigues de Abreu], ou que o seu patacho, sendo destacado para o serviço da armada 
que ia para Pernambuco, fosse apetrechado de artilharia. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 285. 
 

286.  [ant. 1638, Junho, 5] 
REQUERIMENTO de Francisco Gonçalves ao rei [D. Filipe III] solicitando licença para sair de Vila do 
Conde e seguir viagem para Angola, com escala nas ilhas Canárias.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 286. 
 

287.  [ant. 1638, Agosto, 2] 
REQUERIMENTO do cavaleiro fidalgo, Francisco Vieira Barbosa, ao rei [D. Filipe III] solicitando ser provido 
no cargo de meirinho do mar ou escrivão da Feitoria da cidade de São Paulo de Luanda, por tempo de seis 
anos. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão, certidão (traslado) e carta. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 287. 
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288.  [ant. 1638, Setembro, 18] 
REQUERIMENTO do cavaleiro fidalgo, Francisco da Silva, ao rei [D. Filipe III] solicitando que fosse feita 
nova consulta sobre o seu requerimento, solicitando a propriedade da vara de meirinho do mar de Angola.  
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 52; cx.4, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 288. 
 

289.  [ant. 1638, Novembro, 1] 
REQUERIMENTO do antigo contratador de Angola, André Rodrigues de Estremoz, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando que o [escrivão da Fazenda Real], Afonso de Barros Caminha, remetesse os papéis relativos ao 
desconto do dito contrato para a Junta dos Contos. 
Obs.: m. est.; anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 289. 
 

290.  1638, Novembro, 10, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao [Conselho da Fazenda] determinando que o 
governador e capitão-general de Angola, Francisco Vasconcelos da Cunha regressasse a Lisboa na 
mesma embarcação que ia a Angola levar o novo governador daquele reino, Pedro César de Meneses; 
ordenando que fosse sequestrada a fazenda de qualquer governador dos domínios ultramarinos que não 
regressasse a Portugal após o fim da suas funções. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 290. 
 

291. q 1638, Novembro, 17, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando que o desembargador da Casa da Suplicação, Fernão 
de Matos Carvalhosa, analisasse os papéis do feitor de Angola, Diogo Lopes de Faria. 
Obs.: m. est.; anexo: despachos, informação, ofícios (minutas). 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 291. 
 

292.  [ant. 1638, Novembro, 22] 
REQUERIMENTO do cavaleiro da Ordem de Santiago, André Coelho de Melo, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando ajuda de custo para a viagem a Angola, a fim de servir no posto de capitão da fortaleza de 
Ambaca. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 292. 
 

293.  1638, Dezembro, 1, Lisboa 
OFÍCIO de Vasco Fernandes César sobre a preparação do socorro de Angola que ainda não fora 
despachado uma vez que o signatário estivera a tomar diligências para o embargo de quatro navios que 
vieram com a frota do Rio de Janeiro; informando que Jorge Lopes de Negreiros se ofereceu para dar 
mantimentos e armas em consignação para aquele socorro. 
Anexo: relação, carta régia (cópia de capítulo), informação e contrato (minuta). 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 293. 
 

294.  [ant. 1638, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTO do mestre do navio São Francisco Xavier, Diogo de Abreu, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando folha ou mandato onde constasse a quantia que foi destinada ao sustento dos degradados que 
foram para Angola na sua embarcação, a fim de receber a dita quantia. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 294. 
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295.  1638, Dezembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o pedido da licença do capitão do navio 
São Pedro, Luís da Costa, para transportar um bombardeiro e um condestável estrangeiros a bordo na 
viagem que pretendia fazer para Angola e para o estado do Brasil. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 295. 
 

296.  1639, Janeiro, 27, Lisboa 
CARTA do desembargador da Casa da Suplicação, Fernão de Matos de Carvalhosa, ao rei [D. Filipe III] 
sobre as leis que proibiam qualquer pessoa de ir às conquistas sem licença régia, sob pena de incorrerem 
em penas de morte e perdas de bens; a saída de navios de Angola para o Rio da Prata e outras partes das 
Índias ocidentais, sem constar qualquer registo ou despacho da embarcação, causando grandes prejuízos 
à Fazenda Real, entre outros assuntos.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 296. 
 

297.  1639, Janeiro, 29, Lisboa 
CARTA do desembargador da Casa da Suplicação, Fernão de Matos de Carvalhosa, ao rei [D. Filipe III] no 
seguimento da carta anterior, sobre as fortalezas em Angola, a necessidade de se fortificar São Paulo [de 
Assunção de Luanda]; advertindo sobre a relação de confiança com os reis negros da Guiné e com os reis 
do Congo; aconselhando a escrever-se ao rei do Congo confirmando a amizade e a aliança, em virtude da 
ameaça holandesa, e a necessidade de prover Angola de gente de guerra e artilharia. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 297. 
 

298.  1639, Fevereiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o capitão Diogo Monteiro que se ofereceu 
para ir a Angola com a sua caravela, sem soldo e frete, buscar os diamantes e demais fazendas 
pertencentes à nau Belém.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 298. 
 

299.  1639, Fevereiro, 9, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei [D. Filipe III] ao provedor da câmara do reino dos Algarves, ordenando que 
fosse para Vilamoura averiguar se a caravela que ali aportou, vinda de Angola, transportou algumas 
fazendas do galeão São Bento.  
Anexo: carta régia. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 299. 
 

300.  1639, Fevereiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o desembargo da caravela de Diogo 
Monteiro que estava no rio da cidade do Porto, uma vez que estava destacada para ir a Angola buscar as 
fazendas da nau Belém.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 300. 
 

301.  [post. 1639, Fevereiro, 11] 
CARTA de António Pires […] ao rei [D. Filipe III] sobre a chegada em Angola da caravela de Diogo 
Monteiro que foi buscar as fazendas da nau Belém.  
AHU-Angola, cx. 181, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 301. 
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302.  1639, Março, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o licenciado Manuel Francisco Preto que 
pediu o cargo de cirurgião-mor de Angola.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 302. 
 

303.  1639, Abril, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o mercador flamengo, João Álvares, que 
solicitou licença para que o navio Rei David, que iria levar o novo governador e capitão-general de Angola, 
[Pedro César de Meneses], pudesse levar dez condestáveis estrangeiros, sendo que o mestre da nau 
Nossa Senhora da Ajuda, Domingos Gonçalves Brito, havia solicitado a mesma licença.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 303. 
 

304.  1639, Abril, 29, Lisboa 
PROVISÃO do rei [D. Filipe III] ao governador e capitão-general de Angola, [Pedro César de Meneses], 
determinando que o feitor da Fazenda Real de Angola, Diogo Lopes de Faria, continuasse a servir no dito 
cargo até que nomeasse outra pessoa para o cargo. 
Obs.: m. est.; anexo: informação, carta e parecer. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 304. 
 

305.  1639, Abril, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o mercador flamengo, João Álvares, que 
solicitou as provisões necessárias para receber em Angola o pagamento do frete do seu navio Rei David 
que iria levar o novo governador e capitão-general de Angola, Pedro César de Meneses.  
Anexo: requerimento (cópia).  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 305. 
 

306.  1639, Junho, 11, Aveiro 
CARTA do provedor da comarca da vila de Cerveira, Domingos Cardoso, ao rei [D. Filipe III] sobre as 
diligências para cumprir a ordem que recebeu para ir à vila da Feira prender o antigo ouvidor-geral de 
Angola, Domingos Soares de Albergaria, e que para tal tinha chamado o meirinho da correição da comarca 
que se encontrava em Coimbra e que acompanhado de alguns homens e do escrivão prenderam o antigo 
ouvidor dentro da igreja local.  
Anexo: autos (traslados), requerimento e informação.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 306. 
 

307.  1639, Outubro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o mestre da [polaca] São João Batista e 
Nossa Senhora da Penha de França, João de Murça, que pediu licença para levar oito artilheiros 
estrangeiros ao reino de Angola e partes do Brasil.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 307. 
 

308.  1639, Outubro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre requerimento de António Borges Pereira, 
solicitando receber uma quantia em dívida relativo aos socorros.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 308. 
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309.  1639, Novembro, 3, Lisboa 
CARTA do [juiz da Índia e Mina], doutor António Pereira de Sousa, ao rei [D. Filipe III] sobre Pedro de 
Faria, ter sido provido nos ofícios de escrivão da Feitoria e mercador dos escravos de Angola, por tempo 
de seis anos, em 1634, sendo que durante esses seis anos tinha deixado de exercer as funções por alguns 
períodos de tempo, devido a doenças e outros impedimentos, solicitando que apenas fosse contabilizado o 
tempo que serviu nos ditos cargos e desta forma a prorrogação do tempo de serviço. 
Anexo: carta, informação e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 71; cx. 4, doc. 7.  
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 309. 
 

310.  1639, Dezembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre a caravela de Diogo Monteiro que tinha 
chegado a Vilamoura vinda de Angola com os [diamantes] e demais fazendas da nau Belém. 
Obs.: m. est.; anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 310. 
 

311.  1639, Dezembro, 12, Lisboa 
CARTA de […] Botelho ao rei [D. Filipe III] sobre as fianças que Henrique Gomes da Costa deu para 
arrematar o contrato de Angola. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 311. 
 

312.  1639, Dezembro, 12, Lisboa 
MANDADO do Conselho da Fazenda ao juiz da alfândega da vila de Vilamoura de Portimão ordenando a 
remessa para Lisboa da pedraria (diamantes), as peças de escravos, caixotes de açúcar, dentes de marfim 
e tabaco que vieram de Angola na caravela de Diogo Monteiro. 
Anexo: despacho. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 74 e 75. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 312. 
 

313.  1639, Dezembro, 15, Lisboa 
CARTA do [provedor da Casa da Índia], Rui Fernandes de Almada ao rei [D. Filipe III] sobre o mandado do 
Conselho da Fazenda, determinando o despacho das fazendas que vieram de Angola [na caravela de 
Diogo Monteiro]. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 313. 
 

314.  1639, Dezembro, 19, Lisboa 
CARTA de Francisco de Carvalho ao rei [D. Filipe III] sobre o capítulo do foral da alfândega que regulava 
os despachos dos escravos provenientes de São Tomé, Angola, Rios da Guiné e ilha de Santiago [de Cabo 
Verde]. 
AHU-Angola, cx. 3, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 314. 
 

315.  1639, Dezembro, 20, Vila Nova de Milfontes 
CARTA de Diogo Monteiro ao rei [D. Filipe III] informando que iria prosseguir viagem para Lisboa, em 
cumprimento de uma ordem régia, a fim de levar os diamantes e demais fazendas [que a sua caravela 
trouxe de Angola] para a Casa da Índia.  
AHU-Angola, cx. 3, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 315. 
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316.  [ant. 1640] 
REQUERIMENTO do cavaleiro da Ordem de Santiago, Pedro Ximenes Enciso, solicitando cédula de 
licença para embarcar para Angola tal como já tinha sido atribuído a Luís Salmeron.  
Obs.: doc. em espanhol.  
AHU-Angola, cx. 178, doc. 114. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 316. 
 

317.  1640, Março, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Pedro César de Meneses, ao rei [D. João IV] 
solicitando ordem para que o contratador de Angola provesse feitor do contrato para que fosse comprida a 
condição relativa à quantia consignada para o pagamento do clero, das obras pias, do soldo do governador 
e de outros oficiais régios e presídios de Angola. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 317. 
 

318.  1640, Agosto, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. João IV] sobre requerimento do governador e capitão-
general de Angola, Pedro César de Meneses, solicitando que fosse declarado o valor do seu ordenado, 
desde do dia que embarcou para Angola, uma vez que tal não constava na sua carta patente.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 318. 
 

319.  [ant. 1640, Setembro, 19] 
REQUERIMNETO do alferes reformado, Jerónimo da Mata Franco ao rei [D. João IV] solicitando o cargo 
de feitor de Angola. 
Anexo: requerimentos.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 319. 
 

320.  [ca. 1640, Lisboa]  
APONTAMENTOS do [Conselho Ultramarino] sobre os requerimentos de Manuel Valente Vilas Boas, 
Ferraz Pegado da Silva e Francisco da Costa.  
AHU-Angola, cx. 180, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 320. 
 

321.  1641, Fevereiro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. João IV] sobre requerimento de Francisco Mendes que 
havia recebido a mercê do ofício de meirinho do mar de Angola e solicitava que lhe fosse passada a carta 
de serventia do dito ofício. 
Anexo: consulta, requerimentos, requerimento (cópia) e informação.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 321. 
 

322.  1641, Abril, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. João IV] sobre a nomeação de pessoas para servir nos 
ofícios de escrivão da Feitoria e marcador dos escravos de Angola, por tempo de seis anos, sendo 
candidatos Miguel Rodarte e Bento do Rego.  
Anexo: requerimento (cópia). 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 322. 
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323.  1641, Outubro, 13, Lisboa  
CARTA do [juiz da Índia e Mina], doutor António Pereira de Sousa, ao rei [D. João IV] sobre os serviços de 
Jerónimo da Mota Franco que solicitou o cargo de feitor de Angola que se encontrava vago.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 323. 
 

324.  1641, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. João IV] sobre requerimento do capitão Francisco da 
Fonseca Saraiva, morador de Angola, solicitando licença para servir em Portugal.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 324. 
 

325.  1641, Novembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. João IV] sobre requerimento de André Ferreira solicitando 
ser provido no ofício de pagador de Angola. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 325. 
 

326.  1641, Dezembro, 1, Lisboa 
CARTA do [juiz da Índia e Mina], doutor António Pereira de Sousa, ao rei [D. João IV] sobre Bartolomeu 
Pais Bulhão que em virtude dos seus serviços e dos de seu pai, João Pais Bulhão, solicitara o cargo de 
feitor da Fazenda Real de Angola.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 326. 
 

327.  [ant. 1641, Dezembro, 4] 
REQUERIMENTO do capitão Gonçalo Borges de Barros ao rei [D. João IV] solicitando a serventia do ofício 
de feitor de Angola por tempo de seis anos. 
Anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 327. 
 

328.  1641, Dezembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. João IV] sobre a nomeação de pessoas para a serventia 
do ofício de feitor de Angola, sendo candidatos o capitão Gonçalo Borges de Barros, o alferes Bento 
Lamere Pais Bulhão e o alferes reformado Jerónimo da Mata Franco. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 328. 
 

329.  1641, Janeiro, 14, Lisboa 
ALVARÁ do rei [D. João IV] fazendo mercê ao desembargador do paço e chanceler das ordens militares, 
doutor João Pinheiro, de um ofício da fazenda e justiça.  
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 329. 
 

330.  1643, Janeiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Guerra ao rei [D. João IV] sobre a ordem para a fomentação do comércio de 
Angola devido à importância dos escravos para os engenhos do Brasil e dos outros domínios e o aumento 
do preço do escravo após a invasão holandesa. 
Anexo: despacho. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 330. 
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331.  1643, Fevereiro, 21, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
AUTO DE TESTEMUNHAS feito por ordem do ouvidor-geral de Angola, capitão Francisco de Figueiroa, 
sobre a saída de Luanda do governador Pedro César de Meneses, para o presídio de Massangano por não 
ter poder bélico para fazer face aos holandeses, tendo depois saído de Massangano para se estabelecer 
em Cazuangongo, onde mandou os seus homens em campanha castigar os negros que se tinham 
revoltado, tendo o capitão-mor, António Brito, saído por duas vezes em campanha, em Junho de 1642, por 
ordem do dito governador e chegado à barra do rio Dande, ao sítio de [Lefine e Jção], não tendo 
encontrado holandeses.  
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 331.  
  

332.  1643, Março, 1, Benguela 
CARTA de Higino Rodrigues Calado ao rei [D. João IV] informando que o presídio de Benguela fora 
tomado pelos holandeses em 21 de Dezembro de 1641, com perdas de todas as fazendas, tendo os 
soldados escondendo-se no sertão, morrendo muitos homens inclusive o governador de Benguela e por 
seu falecimento o signatário fora eleito governador interino; referindo as condições acordadas com os 
holandeses para o seu regresso ao presídio em Setembro de 1642, solicitando o envio do socorro de 
gente, armas e munições.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 332. 
  

333.  1643, Março, 5, Arraial do Gango 
CARTA do feitor de Angola, Diogo Lopes de Faria, ao rei [D. Filipe III] informando da situação de Luanda 
após a ocupação holandesa, da perda de munições, artilharia e fazendas que se encontravam na casa das 
Três Chaves embargados por provisão real aos herdeiros do [antigo contratador de Angola], António 
Fernandes de Elvas; informando que com a morte do escrivão Manuel de Faria tinha-se perdido a maior 
parte dos livros de registo e demais papéis do seu ofício; que o governador tivera de se valer da sua 
própria fazenda e de outros meios durante o tempo da guerra para acudir às necessidades dos seus 
soldados; comunicando que o governador e capitão-general de Angola, após receber as cópias do acordo 
de paz entre Portugal e o reino da Flandes, o nomeara para ir a Luanda em companhia do licenciado 
António Guerreiro, para que junto do diretor [das Índias Ocidentais em Angola, Cornélio Nieulant], 
tratassem das questões relacionadas com o serviço régio; explicando que o dito diretor tinha concedido ao 
governador a posse das terras na barra do rio Bengo para um arraial onde os moradores pudessem cultivar 
as terras por um período de nove meses com início em Janeiro de [1643].  
Obs.: m. est.; anexo: carta (doc. incompleto) e informações, assento e relação.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 21 e 18. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 333. 
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334.  1643, Março, 9, Barra do Bengo 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Pedro César de Meneses, ao rei [D. João IV] sobre os 
factos que nortearam a tomada de Luanda pelos holandeses, advertindo que a praça de Luanda era 
indefensível, toda aberta e com poucos homens na sua maioria despreparados para a guerra, negando que 
na época da invasão holandesa se encontrasse em guerra com o rei do Congo; referindo as dificuldades 
que tivera para avisar sobre os ataques dos holandeses, as notícias que teve de um possível levantamento 
de sete sobas, tendo-os prendido; desejando fortificar o presídio de Massangano, onde tinha estado com 
os seus homens após ter saído de Quilundo, por não ter munições e pólvora suficientes para fazer face aos 
holandeses; tinha enviado os capitães António Brito e António de Abreu Miranda ao Congo para castigar os 
sobas rebeldes, entre eles Nambuacalombe, que acabou por ser morto; informando que os sobas de 
Montemo e Nambuangongo tinham morto muitos portugueses e religiosos, apoderando-se das suas 
fazendas e que os sobas de Cabinda e Engombe tinham negado obediência ao rei de Portugal e prestado 
vassalagem ao rei do Congo; comunicando que alguns clérigos e portugueses foram presos por ordem do 
rei do Congo; solicitando um engenheiro para tratar das obras de fortificação no Dande, os materiais 
necessários para a obra e alguma artilharia pesada; pedindo que fosse enviado um novo governador para 
o substituir por motivos de saúde e recomendado que fosse dada uma mercê ao capitão António da 
Fonseca Ornelas pelos seus serviços.  
Anexo: carta (cópia)  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 334. 
  

335.  1643, Março, 10, Mauepungo 
CARTA do rei do Dongo, D. Henrique ao rei [D. João IV] agradecendo a mercê concedida ao seu filho, 
príncipe D. Francisco e proclamando-se vassalo do rei de Portugal; informando que tinha mandado o seu 
filho e boa parte da sua tropa acompanhar o governador Pedro César de Meneses e que o reitor do 
[colégio] da Companhia de Jesus, padre Filipe Franco iria para Portugal e podia informá-lo melhor sobre as 
perseguições da rainha Ginga; declarando que tinha sido batizado pelos jesuítas.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 335. 
  

336.  1643, Março, 20, Bengo 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Pedro César de Meneses, ao rei [D. João IV] 
remetendo uma carta do rei do Congo, D. Garcia [Afonso II] ao reitor do colégio da Companhia de Jesus 
em Luanda e informando que o reitor estava a par dos acontecimentos em Angola e da relação do rei 
congolês com os portugueses, sendo fácil castigar o rei do Congo se Angola fosse socorrida.  
Anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 336. 
  

337.  1643, Março, 27, [Lisboa] 
OFÍCIO do [oficial dos armazéns], Luís César, sobre a ordem régia para se enviar dois patachos para 
Angola com socorro de munições e sugerindo que o sargento maior, Luís Álvares Banha e o capitão 
António Galvão, fossem para aquele reino devido à sua experiência.  
Anexo: pareceres, decreto e escrito.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 337. 
  

338.  1643, Julho, 18, Lisboa 
ESCRITO do [desembargador] Diogo Lopo Pereira sobre uma certidão de Bento Banha Cardoso. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 338. 
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339. 1 [post. 1643, Julho, 27] 
RELAÇÃO (cópia) sobre as tréguas estabelecidas entre os Estados da Flandres e o reino de Angola, 
comunicando que o governador Pedro César de Meneses estava ausente de Luanda quando recebeu o 
traslado da celebração das tréguas e partira cerca de dois meses depois, na companhia de 300 soldados, 
estabelecendo-se na barra do rio Bengo, a três léguas da cidade de Luanda, formando uma espécie de 
arraial onde permaneceram até 17 de Maio de 1643, data em que o arraial foi tomado pelos holandeses 
desrespeitado o tratado de paz.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 339. 
  

340.  [post. 1643, Agosto, 18] 
INFORMAÇÃO sobre um auto de devassa tirado por ordem do governador eleito de Angola, António de 
Abreu de Miranda, em ausência do governador Pedro César de Meneses que fora preso pelos holandeses, 
ao capitão da fortaleza de Cambambe, José Prestes, para apurar as circunstâncias em que se negara a 
remeter os onze sobas da província de Moseque, súbditos da fortaleza de Cambambe, que tinha prendido.  
Anexo: auto de devassa. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 340. 
  

341.  [post. 1643, Agosto, 27] 
INFORMAÇÃO sobre um auto de devassa tirado por ordem do governador eleito de Angola, António de 
Abreu de Miranda, em ausência do governador Pedro César de Meneses que fora preso pelos holandeses, 
a Luís Gonçalves Bravo e a João Pilate, por não reconhecerem o governador eleito. 
Anexo: auto de devassa. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 341. 
 

342.  1643, Setembro, 1, Lisboa 
OFÍCIO do procurador da Fazenda Real, doutor Fernão de Matos Carvalhosa, sobre carta do governador e 
capitão-general de Angola, Pedro César de Meneses, acerca da situação de Angola após a invasão 
holandesa, a retirada do governador para a barra do rio Bengo, a necessidade de socorro de homens, 
mantimentos e munições para conservação daquele reino, dada a importância dos escravos de Angola 
para a economia brasileira e para a Fazenda Real; referindo os prejuízos de se perder Angola e que os 
holandeses não poderiam conservar Pernambuco e demais espaços que ocuparam no Brasil sem os 
escravos de Angola. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 342. 
 

343.  [post. 1643, Dezembro, 2] 
ESCRITO de Tomé de Sousa, [filho do antigo governador e capitão-general de Angola, Fernão de Sousa], 
informando o [secretário do Conselho Ultramarino], Afonso de Barros Caminha, de que nos papéis de seu 
pai não encontrou o requerimento do [governador e conquistador de Benguela], Manuel Pereira Cerveira 
Pereira. 
Obs.: m. est.; publ. in “Boletim” do AHC, vol I, 1950, pág. 251; documento datado pelo início do 
funcionamento do Conselho Ultramarino.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 343. 
 

344.  1644, Março, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre passar-se a ordem necessária para se 
levantar homenagem ao governador de Castelo de Vide, Luís Álvares Banhes, para que fosse à cidade de 
Lisboa tratar do seu apresto, dado que fora nomeado para o cargo de sargento-mor e partiria na 
companhia do mestre de campo, D. António Ortiz.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 344. 
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345.  1644, Abril, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento de Manuel Martins Seixas 
solicitando a serventia dos ofícios de escrivão da câmara, almotaçaria e ouvidoria da cidade de Luanda, 
por tempo de seis anos, em satisfação dos seus serviços.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 345. 
  

346.  1644, Abril, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do ajudante José da Costa 
solicitando receber duas pagas do ofício de ajudante, uma vez que iria embarcado na frota do Brasil.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 346. 
  

347.  1644, Junho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre um decreto régio e duas consultas do 
Conselho da Guerra, de 17 de Outubro de 1643, acerca da pretensão holandesa de tomar a cidade da 
Bahia, e da necessidade de se enviar socorro de gente dos Açores e da Madeira para defender aquela 
praça, e ainda sobre três papéis do [governador e capitão-mor do Rio de Janeiro], Salvador Correia de Sá 
e Benevides indicando a melhor forma de Portugal conservar a Bahia. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 87v; anexo: decreto. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 347. 
  

348.  1644, Julho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre Leandro de Miranda ter solicitado o hábito 
da Ordem de Cristo, dotado de uma tença, e um alvará para um ofício que porventura viesse a vagar, em 
satisfação dos seus serviços.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 348. 
  

349.  1644, Julho, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a memória que o antigo sargento-mor em 
Angola, Domingos Lopes de Sequeira, e o antigo capitão-mor de cavalos e cabo de Companhia, António 
Teixeira de Mendonça, deram ao Conselho acerca da melhor forma de socorrer Angola.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 349. 
 

350.  1644, Julho, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre o que se apurou nas devassas que o 
governador [eleito] de Angola, António de Abreu de Miranda, mandou tirar de Francisco da Fonseca 
Saraiva e Francisco da Mata Falcão.  
Anexo: consulta (minuta) e ofício.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 350. 
 

351.  1644, Julho, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a carta do governador eleito de Angola, 
António de Abreu de Miranda, de 2 de Novembro de 1643, sobre as circunstâncias em que tinha sido eleito 
pelo povo após o governador Pedro César de Meneses ter sido preso pelos holandeses, no ataque ao 
arraial da barra do rio Bengo que culminou em muitas mortes e saque de dinheiro, tendo o dito governador 
se refugiado depois na fortaleza de Massangano; informando do estado dos presídios principalmente do de 
Ambaca, da necessidade de socorro de apetrechos de guerra, pedreiros, engenheiro e arquiteto; 
advertindo que os dois grandes inimigos de Portugal em Angola, para além dos holandeses, eram o rei do 
Congo e a rainha Ginga; acerca das minas de cobre e de ouro existentes no reino do Congo. 
Anexo: consulta.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 35 e 40. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 351. 
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352.  1644, Julho, 28, Lisboa 
ESCRITO do [provedor dos armazéns], Rui Correia Lucas sobre os barris de pólvora que iriam [para 
Angola] na caravela Nossa Senhora da Nazaré, de que era mestre Francisco Baião.  
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 352. 
 

353.  1644, Julho, 29, Lisboa 
ESCRITO do [secretário do Conselho Ultramarino], Afonso de Barros Caminha a Gaspar de Faria Severim 
sobre a resolução de uma consulta do Conselho Ultramarino acerca das coisas que seguiriam para Angola 
numa caravela.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 353. 
 

354.  1644, Julho, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do capitão Francisco 
Rodrigues da Cunha solicitando poder renunciar às mercês de um alvará de um ofício da justiça ou 
fazenda em favor do seu irmão, sargento-mor Manuel Rodrigues da Cunha, e do alferes Inácio Mendes 
Couto, uma vez que iria embarcar na caravela Nossa Senhora de Nazaré que iria para a Bahia. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 354. 
 

355.  1644, Agosto, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento de Matias Teles Barreto 
solicitando acompanhar António Teixeira de Mendonça e Domingos Lopes Sequeira que iriam levar socorro 
de gente e munições a Angola, pedindo a mercê do foro de fidalgo escudeiro da Casa Real, ficando 
desobrigado de servir os três anos na fortaleza de Ambaca para onde tinha sido nomeado, solicitando 
ainda que o hábito da ordem de São Bento de Avis, que recebera em virtude da nomeação, fosse dado ao 
seu filho.  
Anexo: ofício e informação. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 355. 
 

356.  1644, Agosto, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre um papel do capitão António Teixeira de 
Mendonça solicitando que fosse ordenando que na Bahia lhe dessem uma quantia em dinheiro para seguir 
viagem para [Angola] e comprar mantimentos.  
Anexo: consultas e informação.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 44 e 41. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 356. 
 

357.  1644, Agosto, 22, Lisboa 
ESCRITO do [secretário do Conselho Ultramarino], Afonso de Barros Caminha sobre a relação do socorro 
que iria para a Bahia na caravela [Nossa Senhora da Nazaré], de que era mestre Francisco Baião.  
Anexo: relação e escritos. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 357. 
 

358.  1644, Agosto, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre consulta da Mesa da Consciência e Ordens 
acerca dos provimentos dos ofícios de mamposteiros-mores dos cativos, escrivães destes cargos, 
provedores, tesoureiros e escrivães da fazenda dos defuntos e ausentes de Angola.  
Anexo: decreto. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 358. 
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359.  1644, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do capitão António Teixeira de 
Mendonça solicitando nova ordem para que na Bahia lhe fosse dado o socorro de gente, armas e munições 
para socorrer Angola.  
Anexo: consulta e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 359. 
 

360.  1644, Outubro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre um papel do procurador da Fazenda, doutor 
Fernão de Matos Carvalhosa, informando que era de opinião que Pedro César de Meneses tinha 
conseguido fugir do cativeiro dos holandeses e levado consigo cerca de 150 soldados de diversas nações 
em direção ao presídio de Massangano. 
Anexo: escrito, carta e consulta (minuta).  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 360. 
 

361.  [ant. 1644, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO dos mestres oficiais de ferreiro, Giraldo Gomes, André Fernandes e Francisco 
Fernandes ao rei [D. João IV] solicitando receber o pagamento dos trabalhos dos consertos de armas de 
fogo, forquilhas, chapas grandes e de um reparador de carretas. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 3, D. 361. 
 

362.  [ant. 1645] 
INFORMAÇÃO (cópia) de um morador de Pernambuco dando conta do estado de saúde do governador, 
Pedro César de Meneses, e de que se encontrava no seu campo fortificado fazendo guerra contra os 
gentios e os flamengos.  
AHU-Angola, cx. 179, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 362. 
 

363.  1645, Janeiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a necessidade de uma resolução régia 
acerca da ida do sargento-mor Luís Álvares Banhes com socorro para Angola, sem embargo do socorro 
que foi enviado nos galeões de Salvador Correia de Sá e [Benevides] para Francisco Souto Maior levar 
para Angola. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 363. 
 

364.  1645, Fevereiro, 6, Bahia 
PARECER (cópia) dos oficiais António Teixeira de Mendonça, Domingos Lopes de Sequeira, Luís de 
Pereda, Matias Teles Barreto, Francisco Rodrigues da Cunha, António Dias Noguinhos e André Antunes, 
que iam para Angola levar o socorro, sobre o melhor porto ou paragem onde podiam desembarcar em 
Angola.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 364. 
 

365.  1645, Fevereiro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a urca de Castela que partiu de São Lucar 
para Angola com catorze capuchos barbados castelhanos. 
Anexo: consulta (minuta) e decreto.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 365. 
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366.  1645, Abril, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre as cartas e avisos do governador do Brasil, 
António Teles da Silva, acerca do socorro que mandou a Angola e sobre a chegada do governador 
Salvador Correia de Sá [e Benevides] ao Brasil. 
Anexo: carta, instrução (traslado) e relação. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 366. 
 

367.  1645, Maio, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre o desembargador da Relação do Porto, 
doutor Luís Gomes do Basto, que solicitou o hábito da Ordem de Cristo e uma tença, em satisfação aos 
seus serviços, dos do seu pai e do seu sogro. 
Anexo: consulta.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 52; cx. 5, doc. 28.  
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 367. 
 

368.  1645, Junho, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento de Gibert Dinis, natural dos 
estados unidos da Holanda, solicitando licença para ir com a sua nau aos portos da Guiné e de Angola 
resgatar escravos para os levar ao Brasil e lá carregar a embarcação de açúcar.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 368. 
 

369.  1645, Julho, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do capitão da caravela Nossa 
Senhora de Nazaré, João de Almeida Rios solicitando licença para ir ao porto do rio Moreira na costa de 
Angola ou ao rio Quanza fazer o resgate de escravos para os levar ao Brasil.  
Anexo: despacho.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 369. 
 

370.  1645, Setembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do capitão António da 
Fonseca de Ornelas solicitando que o socorro de Angola fosse enviado na fragata São Teodósio por ser 
uma embarcação cómoda e poder entrar em qualquer rio. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 370. 
 

371.  1645, Setembro, 14, Arraial de Santa Cruz do Quicombo  
CARTA do capitão António Teixeira de Mendonça ao rei [D. João IV] sobre ter desembarcado o socorro no 
porto do rio Quicombo, em respeito do regimento e parecer dos capitães e moradores de Angola, a fim de 
conduzir as monições necessárias aos presídios; informando que o governador do estado do Brasil, 
António Teles da Silva mandou Henrique Dias seguir na sua companhia com cem soldados da sua tropa e 
alguns negros. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 371. 
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372.  1645, Setembro, 17, Quicombo  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Francisco de Souto Maior, ao rei [D. João IV] 
remetendo os traslados da correspondência que trocara com o governador Pedro César de Meneses, que 
se encontrava em Massangano, referindo os motivos por que ainda não conduzira o socorro de munições a 
Massangano pelo Cabo Ledo, a falta de homens negros para a segurança na condução das munições, [as 
notícias dadas pelo governador de Benguela, Manuel Pereira, acerca do desastre do socorro de gente 
enviado da Bahia, com o sargento-mor Domingos Lopes de Sequeira e o capitão-mor António Teixeira de 
Mendonça - que tinham ordem para aportar no Cabo Ledo mas tiveram que fazer paragem no rio 
Quicombo; informando Pedro César de Meneses o que podia regressar a Portugal numa das naus da sua 
conserva; pedindo o maior número de “guerra preta” para auxiliá-lo na condução da Infantaria, bem como 
armas e munições do porto de Quicombo para o Cabo Ledo]. 
Obs.: “guerra preta” era as tropas recrutadas localmente, constituídas por quilambas, jagas, escravos dos 
portugueses e sobas vassalos do rei de Portugal; anexo: ofícios (traslados), autos (traslado) e 
representação (traslado). 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 58, 59, 60, 62, 64 e 54. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 372. 
 

373.  1645, Setembro, 19, Quicombo 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Francisco de Souto Maior, ao rei [D. João IV] 
informando da ação do capitão António Teixeira de Mendonça, que foi da Bahia levar o socorro de Angola, 
e se encontrava à frente da condução da Infantaria por terra e estava a ser auxiliado pelo sargento-mor 
Domingos Lopes de Sequeira. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 373. 
 

374.  1645, Outubro, 8, [Lisboa] 
REQUERIMENTO de Luísa da Fonseca Saraiva ao rei [D. João IV] solicitando uma quantia, alguns moios 
de trigo como tença e a serventia de um almoxarifado, em satisfação dos serviços de seu irmão, o religioso 
Jerónimo da Fonseca que foi capelão-mor do terço do mestre de campo D. Filipe de Moura.  
Obs.: m. est.; anexo: auto, informações e certidões.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 374. 
  

375.  1645, Outubro, 16, Enseada do Suto  
AUTO (traslado) feito por ordem do governador e capitão-general de Angola, Francisco Souto Maior, sobre 
a ida de um patacho holandês que no dia anterior tinha ali aportado, junto das naus onde o dito governador 
tinha levado o socorro, e um ofício do diretor de Luanda, Henrique Redinchoven informando que tinha 
recebido a notícia da chegada do dito governador à Angola e realçando os laços de amizade e boa 
correspondência. 
Anexo: ofícios (traslados).  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 68 e 58. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 375. 
  

376.  1645, Outubro, 16, [Massangano] 
OFÍCIO (traslado) dos oficiais da câmara de Angola ao governador e capitão-general de Angola, Francisco 
Souto Maior, justificando os motivos pelos quais não puderam estar presentes no momento do seu 
desembarque na enseada do Suto, mas informando que o procurador da câmara António Vaz, o capitão 
Martim Correia e o licenciado João Soares Pacheco tinham ido ao seu encontro. 
Anexo: ofício (traslado).  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 63 e 58. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 376. 
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377.  1645, Dezembro, 2, Massangano  
CARTA dos oficiais da câmara de Angola ao rei [D. João IV] agradecendo o envio do socorro que fora para 
Angola com o governador Francisco Souto Maior, uma vez que aquele reino se encontrava desprovido de 
gente, pólvora e munições; informando das ações do dito governador no que tocava à condução do socorro 
e aos trabalhos no porto de Quicombo e no Cabo Ledo, onde desembarcou as gentes e munições; 
referindo os problemas que o antigo governador Pedro César de Meneses enfrentou com os fracos 
recursos e com a invasão holandesa e sobre o que António Teixeira de Mendonça levou a Angola. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 377. 
  

378.  1645, Dezembro, 4, Massangano  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Francisco Souto Maior ao rei [D. João IV] descrevendo 
a viagem que fez do porto de Quicombo, no dia 4 de Outubro, ao Cabo Ledo, a fim de conduzir as 
munições a Massangano, conforme o parecer do antigo governador Pedro César de Meneses; referindo as 
dificuldades do percurso e a chegada de um patacho holandês; acerca do capitão António Gomes de 
Gouveia que tinha sido enviado para o Quanza na companhia do padre Jerónimo da Fonseca e de 50 
infantes; remetendo a carta do [comissário] dos holandeses e diretor [das Índias Ocidentais em Angola, 
Cornélio Nieulant]; afirmando que a praça de Cambambe e Ambaca se encontravam sem guarnição de 
soldados; a posição da rainha Ginga; elevado número de soldados que adoeciam; pedindo o envio de mais 
socorros; mencionando o bom serviço dos padres Mateus Dias e António Pires da Companhia de Jesus, do 
almirante Bartolomeu de Vasconcelos e dos demais capitães da sua conserva: Nuno Vaz Guedes, 
Francisco Coelho; Cristóvão de Lima, Félix de Moura e Bartolomeu Pais Bulhão.  
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 378. 
  

379.  [ca. 1645] 
CARTA ao rei [D. João IV] dando conta que foi o piloto da embarcação que conduziu o novo governador e 
capitão-general de Angola, Francisco de Souto Maior, para aquele reino, descrevendo as circunstâncias da 
viagem; dando conta do desembarque da artilharia por ordem do governador, tendo-se construído uma 
fortaleza para instalar as munições e os mantimentos; as cartas do governador Pedro César [de Meneses] 
chegadas em barcos vindos de Massangano; o estado em que se encontrava o reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 179, doc. 39.  
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 379. 
  

380.  [post. 1645] 
CARTA sobre quatro capuchos [capuchinhos] italianos que foram para Angola, de onde foram enviados 
pelos holandeses ao Recife de Pernambuco e do miserável estado em se encontravam pelo facto dos 
[padres] da Companhia [de Jesus] não os conseguirem ajudar.  
AHU-Angola, cx. 179, doc. 74.  
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 380. 
  

381.  1646, Fevereiro,8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
ouvidor-geral de Angola, sendo candidatos Bento Teixeira de Saldanha, Diogo do Couto Coelho e João 
Homem de Meneses. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 85.  
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 381. 
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382.  1646, Fevereiro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Francisco Souto Maior, de 13 de Setembro de 1645, informando das circunstâncias em que tinha 
partido do Rio de Janeiro com o socorro de Angola e a chegada do capitão-mor António Teixeira de 
Mendonça e do sargento-mor Domingos Lopes de Sequeira em Angola com o intuito de irem a 
Massangano pelo Cabo Ledo, desconhecendo no entanto a envergadura da jornada; comunicando que 
ainda não tinha dispensado os navios que levaram o socorro porque necessitava dos homens do mar para 
as obras de fortificação de Quicombo e para a pescaria que sustentava a Infantaria e por esperar poder 
enviar os ditos navios com carregamentos de escravos e transportar o governador Pedro César de 
Meneses; comunicando que tinha levado do Rio de Janeiro o jesuíta padre Mateus Dias que iria trabalhar 
na companhia do padre António Pires; as informações que o comissário dos holandeses diretor [das Índias 
Ocidentais em Angola], Cornélio Nieulant, lhe tinha facultado acerca do ataque que o diretor de Luanda 
efetuou ao arraial de Bengo tinha sido informado por escrito ao governador das armas de Pernambuco, 
Henrique de Nazao como sendo uma retaliação pela derrota no Maranhão; a importância da fortificação e 
segurança do porto de Quicombo; as minas de cobre que tinham sido descobertas na dinástica filipina; 
acerca do apresto da viagem de regresso de Pedro César de Meneses; pedindo medido e alguns 
medicamentos, socorro de madeira, cordoalha, alcatrão e pregadura, embarcações pequenas;  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 65 e 57.  
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 382. 
  

383.  1646, Março, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre uma representação de Luís César e de Luís 
Gardim, solicitando licença para levarem dois capitães franceses nas suas fragatas que estavam de partida 
para Angola, a fim de levar escravos para o Brasil. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 383. 
  

384.  1646, Abril, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre as cartas do governador e capitão-general 
de Angola, Francisco Souto Maior e o socorro que se devia enviar para Angola.  
Obs.: m. est.; anexo: decreto.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 384. 
  

385.  1646, Abril, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre o socorro de 300 soldados que o 
governador e capitão-general de Angola, Francisco Souto Maior havia pedido e a necessidade de 
fortificação do porto de Quicombo. 
Anexo: rol. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 385. 
  

386.  1646, Maio, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do desembargador do Paço, 
João Pinheiro, solicitando a propriedade dos ofícios de escrivão da Feitoria e marcador dos escravos da 
cidade de Luanda, reino de Angola para o seu criado Brás Pinhão, uma vez que tinha recebido um alvará 
de lembrança de ofícios de justiça e fazenda.  
Anexo: requerimentos, carta e certidões.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 386. 
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387.  1646, Maio, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do cavaleiro fidalgo da Casa 
Real, Martim Correia, solicitando confirmação das terras que lhes foram dadas pelos governadores de 
Angola, Bento Banha Cardoso e Fernão de Sousa.  
Anexo: requerimento e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 387. 
  

388.  1646, Maio, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor de Angola por morte de Domingos Lopes de Sequeira, sendo candidatos Baltazar Pereira, 
João Rodrigues Castelhanos, Francisco Ribeiro de Aguiar e Filipe da Fonseca. 
Anexo: requerimentos.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 388. 
  

389.  1646, Maio, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento de Luís do Jardim solicitando 
licença para levar seis artilheiros, carpinteiros, calafates e marinheiros em cada uma das fragatas que 
armar para ir a Angola, fazendo escala na ilha da Madeira. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 389. 
  

390.  [ant. 1646, Junho, 15] 
REQUERIMENTO do sargento-mor, António Teixeira de Mendonça, ao rei [D. João IV] solicitando 
provisões comprovativas da mercê de foro de fidalgo, dos cargos que serviu e do que servia atualmente no 
reino de Angola.  
Anexo: provisão, alvará (traslado), alvará, certidões e instrumento em pública forma.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 390. 
  

391.  1646, Junho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento de Gonçalo Borges de Barros 
solicitando o cargo de capitão-mor de Angola.  
Anexo: requerimento e informação.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 391. 
 

392.  1646, Julho, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre memorial do jesuíta Gonçalo João acerca 
do socorro de Angola e as minas existentes no reino.  
Anexo: memorial e consulta. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 392. 
 

393.  1646, Julho, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do capitão António Vilela 
solicitando licença para ir para Angola com o seu navio, que já se encontrava carregado.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 393. 
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394.  1646, Junho, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre uma carta dos oficiais da câmara da Angola 
com o traslado do pleito de homenagem do governador e capitão-general de Angola, Francisco Souto 
Maior e a necessidade de se enviar o socorro de Angola. 
Anexo: consulta e auto (traslado).  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 394. 
 

395.  1646, Agosto, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento de Francisco Ribeiro de 
Aguiar solicitando ajuda de custo para a viagem a Angola, uma vez que fora nomeado para o cargo de 
sargento-mor daquele reino. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 395. 
 

396.  1646, Setembro, 6, Lisboa 
DECRETO (minuta) do rei [D. João IV] ordenando que o Conselho da Fazenda depois de despachar o 
socorro do Brasil tratasse do apetrecho do socorro de Angola.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 396. 
 

397.  [ant. 1646, Setembro, 13] 
REQUERIMENTO do antigo contratador de Angola, Pedro Rodrigues de Abreu, ao rei [D. João IV] 
solicitando que fossem analisados os papéis do recenseamento que se mandou fazer do preço do seu 
contrato.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 397. 
 

398.  [post. 1646, Setembro, 17] 
REQUERIMENTO do capitão António de Abreu de Lima ao rei [D. João IV] solicitando o hábito da Ordem 
de Cristo dotado de renda em capelas e a fortaleza de Embaça, por tempo de seis anos, para a pessoa 
que casasse com sua filha.  
Anexo: requerimentos, certidões, instrumento me pública forma, carta (cópia), termo de juramento de 
homenagem (traslado), termo de justificação e informação.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 398. 
 

399.  1646, Outubro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do fidalgo de Angola, João 
Cuanca, solicitando receber ajuda de custo para se manter na Corte onde se encontrava por ordem do 
antigo governador e capitão-general de Angola, Pedro César de Meneses.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 399. 
 

400.  1647, Janeiro, 11, Lisboa 
RESOLUÇÃO do rei [D. João IV] sobre a consulta do Conselho Ultramarino de 8 de Janeiro de 1647 
acerca da necessidade de se enviar socorro de Angola e a passagem de Salvador Correia de Sá e 
Benevides para Angola com o respetivo socorro.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 1, resolução registada ao lado da consulta.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 83.  
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 400. 
 

401.  1647, Janeiro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a nomeação dos capitães-mores de Angola, 
tendo sido um deles Bento Banha.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 401. 
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402.  1647, Abril, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento de Francisco Teixeira de 
Mendonça solicitando que fosse declarado se os ofícios de escrivão da câmara e almotaçaria da cidade de 
Luanda estavam anexados ao ofício de escrivão da ouvidoria de Angola para a qual fora provido. 
Anexo: requerimentos, carta e auto de testemunhas.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 402. 
 

403.  1647, Abril, 7, Lisboa 
DECRETO (minuta) do rei [D. João IV] ordenando que o Conselho da Fazenda aprontasse o socorro de 
Angola. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 403. 
 

404.  1647, Abril, 8, Lisboa 
DECRETO do rei [D. João IV] ordenando que o Conselho da Fazenda entregasse ao recém-nomeado 
governador e capitão-general de Angola, Salvador Correia de Sá Benevides dois navios capitânia e 
almiranta bem guarnecidos, seiscentos infantes, uma grande quantidade de navios particulares, 
mantimentos e munições para a viagem de Angola. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 404. 
 

405.  1647, Maio, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre consultar-se o cargo de governador e 
capitão-general de Angola no qual Salvador Correia de Sá e Benevides fora provido, uma vez que cabia ao 
dito Conselho consultar os cargos de governador e capitão-de-mar-e-guerra dos domínios ultramarinos e 
passar as patentes e provisões dos mesmos 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 405. 
 

406.  1647, Julho, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre o pedido do capitão Pedro Fernandes do 
Lago que solicitou para si a capitania de um dos navios que iriam para Angola levar o socorro, o hábito da 
Ordem de Cristo e uma certa quantia de pensão, bem como uma vaga de freira para sua filha.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 406. 
 

407.  1647, Agosto,5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do nomeado capitão-mor de 
Angola, Gonçalo Borges de Barros solicitando receber quatro pagas à conta do seu ordenado do dito cargo 
em que fora nomeado.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 407. 
 

408.  [ant. 1647, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO do capitão António Alfaia Ferreira ao rei [D. João IV] solicitando a capitania da fortaleza 
de Massangano por três anos e a capitania de uma das Companhias de Infantaria de Angola enquanto não 
entrasse na dita fortaleza, o hábito da Ordem de Cristo com tença e uma vaga de freira para a sua irmã.  
Anexo: despacho.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 408. 
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409.  1647, Setembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre carta de Salvador Correia de Sá Benevides, 
pedindo que fossem despachados os requerimentos sobre o apresto da viagem para Angola.  
Anexo: carta, cartas (cópias), despacho e consultas. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 409. 
 

410.  1647, Setembro, 7, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do cavaleiro 
professo da Ordem de São Bento de Avis, Gonçalo Borges de Barros, solicitando que a sua pretensão ao 
cargo de mestre de campo fosse suspensa, sem prejuízo para o cargo de capitão-mor da conquista de 
Angola para qual tinha sido provido. 
Anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 97. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 410. 
 

411.  1647, Setembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre o socorro necessário para a recuperação de 
Angola e que iria a cargo do novo governador e capitão-general de Angola, Salvador Correia de Sá 
Benevides, a nomeação da fragata Comoção para capitânia e a [fragata] São João da Ribeira para 
almiranta e para sua companhia as charruas Santo António e Santa Catarina e o navio Sacramento, nas 
quais seguiriam 800 infantes, assim como a nomeação de pessoas para o posto de capitães dos navios 
que iriam levar o socorro, a nomeação de Luís de Magalhães para almirante e de Salvador Correia 
Vaqueanes para capitão-de-mar-e-guerra da capitânia.  
Anexo: consultas, ofício, parecer, resolução (cópia), consultas (minutas), lista e informações. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 92, 90, 91 e 98. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 411. 
 

412.  1647, Setembro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre carta do novo governador e capitão-general 
de Angola, Salvador Correia de Sá Benevides, acerca da resolução régia para que embarcasse para a 
Bahia, onde iria receber o socorro necessário a Angola, demonstrando as suas dúvidas em relação a esta 
determinação régia, principalmente no que tocava ao embarque e transporte dos homens que com ele 
iriam, ao clima, às embarcações particulares que seguiriam com ele, e advertindo que muitos dos 
apetrechos para o socorro de Angola não se encontravam na Bahia. 
Anexo: carta, consulta e despacho. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 100 e 101. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 412. 
 

413.  1647, Setembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a ida de Salvador Correia de Sá [e 
Benevides] para Angola com socorro de 800 infantes e o envio de outro socorro de dois navios para a 
segurança da Guiné; a notícia de que uma nau fretada pela contratação de Sevilha se encontrava em 
Cádis a fim de partir para o porto de Pinda, Angola, com 25 frades barbados para resgatar escravos para 
as Índias [de Castela].  
Anexo: declaração. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 413. 
 

414.  1647, Outubro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do capitão-mor de Angola, 
Gonçalo Borges de Barros, solicitando vencer o seu ordenado, desde o dia que embarcasse para Angola. 
Anexo: lista. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 414. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 75 / 1286 

 

415.  1647, Outubro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre representação dos capitães que iriam para 
Angola com o governador Salvador Correia de Sá Benevides solicitando receberem pagamento de capitão 
reformado, bem como os seus oficiais, desde o dia que foram registadas as suas patentes.  
Anexo: despacho.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 415. 
 

416.  1647, Outubro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do capitão Sebastião Pinheiro 
solicitando o forno que vagou por morte de Álvaro Galvão, na rua do Cavaleiro, vila de Setúbal, ou uma 
quantia nos direitos que se pagavam na Feitoria dos negros de Angola, em satisfação da promessa da 
quantia que tinha o hábito de Santiago.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 416. 
 

417.  1647, Outubro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do ajudante Valentim da Rosa 
solicitando receber as pagas de ajudante, uma vez que iria embarcar para Angola.  
AHU-Angola, cx. 4, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 417. 
 

418.  1647, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre fazer-se nova consulta para o provimento 
do cargo de ouvidor-geral de Angola, dado que Bento Teixeira de Saldanha tinha sido nomeado para o 
cargo mas encontrava-se provido no cargo de juiz de fora da vila de Serpa e faltava-lhe ano e meio para 
cumprir o mandato.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 418. 
 

419.  [post. 1647] 
INFORMAÇÃO sobre as provisões necessárias para o caso de algum navio de Castela, Buenos Aires ou 
Índias de [Castela] ir aos portos de Angola; sobre cobrar direitos sobre as fazendas que os castelhanos 
tinham adquiridos em Angola antes da aclamação [do rei D. João IV]; sobre despender de verbas da 
Fazenda Real para as obras de fortificação de Angola e valer-se das provisões que tinham sido passados 
aos governadores seus antecessores.  
Anexo: memória.  
AHU-Angola, cx. 181, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 419. 
 

420.  [post. 1647] 
REQUERIMENTO de José Varela, natural da Bahia e morador no Rio de Janeiro, ao rei [D. João IV] 
solicitando uma das capitanias [de Angola] e provisão para o ofício de escrivão dos órfãos, da câmara ou 
matrícula que primeiro vagasse no Rio de Janeiro para quem casasse com uma das suas filhas. 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 420. 
 

421.  1648, Abril, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do capitão Henrique Teles de 
Melo solicitando o governo da capitania de Benguela. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 421. 
  



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 76 / 1286 

 

422.  1648, Abril, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a necessidade de socorrer o reino de 
Angola com gentes, armas e munições.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 422. 
  

423.  1648, Novembro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre o capitão Jerónimo Gonçalves que solicitou 
o hábito de Cristo para o seu neto Jerónimo Viera Lima, em satisfação dos seus serviços.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 423. 
  

424.  1648, Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre uma carta do governador e capitão-general 
de Angola, Salvador Correia de Sá Benevides, comunicando a recuperação de Angola.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 424. 
  

425.  1648, Dezembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do capitão João Monteiro da 
Fonseca solicitando que lhe fosse colocado apostilha na carta da fortaleza de Cambambe, para poder 
receber homenagem e juramento do dito cargo pelo governador e capitão-general de Angola, [Salvador 
Correia de Sá Benevides].  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 425. 
  

426.  [post. 1648] 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre petição do conselheiro daquele Conselho, Salvador 
Correia de Sá Benevides, solicitando provisões e alvarás dos seus serviços a partir do ano de 1648.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 426. 
  

427.  [post. 1648] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Salvador Correia de Sá Benevides ao rei [D. João IV] 
sobre as ordens régias relativas à ordinária do padre ministro de São José da Ordem de Nossa Senhora de 
Jesus e ainda acerca das obras no convento da dita ordem. 
AHU-Angola, cx. 179, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 427. 
  

428.  1649, Janeiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Salvador Correia de Sá Benevides, pedindo licença para que poder repartir uma certa quantia 
pelos soldados que participaram na restauração de Angola.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 428. 
  

429.  1649, Janeiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do francês, capitão Pedro 
Baudran solicitando ser nomeado para almirante de alguma esquadra que estivesse de partida para 
Angola, Brasil ou outras partes e o hábito da Ordem de Cristo dotado de uma tença, em satisfação dos 
seus serviços.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 429. 
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430.  1649, Janeiro, 27, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
CARTA dos [oficiais da câmara de Angola] ao rei [D. João IV] pedindo que a cidade de São Sebastião do 
Rio de Janeiro e os seus moradores fossem reconhecidos e premiados pela sua atuação na restauração de 
Angola, dado que Salvador Correia de Sá Benevides tinha saído com a sua armada daquela cidade.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 430. 
  

431.  1649, Janeiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento de Sebastião Pinheiro 
solicitando que lhe fosse colocado apostilha nas patentes do cargo de capitão de Ambaca, para que 
pudessem passar pela chancelaria e serem registadas.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 431. 
 

432.  1649, Março, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre memorial do feitor de Angola, Manuel 
Rodrigues Nunes, acerca da necessidade de se mandar ordens aos governadores do estado do Brasil para 
que não fossem cobrados direitos dos escravos que iam de Angola por letras ao Brasil, porque os direitos 
já haviam sido pagos em Angola.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 432. 
 

433.  1649, Abril, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre petição do mestre da polaca São Francisco, 
Pedro Crasbeque solicitando licença para levar três estrangeiros a bordo na viagem que iria fazer para 
Angola. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 433. 
 

434.  1649, Abril, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do capitão Tomé Dias da 
Costa solicitando que lhe fosse passada a carta patente da Companhia de Infantaria de Angola, na qual foi 
provido. 
Anexo: alvará.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 434. 
 

435.  1649, Abril, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre carta de governador e capitão-general de 
Angola, Salvador Correia de Sá Benevides, pedindo perdão geral para todos os degradados que serviram 
na restauração de Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 435. 
 

436.  1649, Abril, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre não se pagar no Brasil pela segunda vez os 
direitos dos escravos vindos de Angola, uma vez que os direitos já haviam sido pagos naquele reino. 
Anexo: decreto.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 436. 
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437.  1649, Abril, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre Manuel da Cunha que se encontrava preso 
na cidade de Elvas, condenado [ao trabalho nas] galés e açoites, mas recebeu o perdão régio para ir servir 
em Angola.  
Anexo: requerimento e carta régia.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 437. 
 

438.  1649, Abril, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre Manuel Carvalho Lopes que solicitou o 
ofício de pagador geral de Angola por seis anos, o hábito da Ordem de Cristo, dotado de uma pensão, e 
reformação de capitão de Infantaria, em satisfação dos seus serviços.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 438. 
 

439.  1649, Maio, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do religioso da Ordem 
Terceira de São Francisco, frei João da Piedade, solicitando o ofício de administrador geral do hospital de 
Angola. 
Anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 439. 
 

440.  1649, Maio, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do capitão João Bocarro 
solicitando que fosse reformada a patente que tinha da capitania de Cambambe.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 440. 
 

441.  1649, Maio, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do médico licenciado pela 
Universidade de Coimbra, António Lopes de Oliveira, solicitando o título de físico-mor de Angola, ajuda de 
custo e embarcação para passar àquele reino.  
Anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 441. 
 

442.  1649, Maio, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Salvador Correia de Sá Benevides, informando das diligências que tinha feito após a restauração 
de Angola,  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 442. 
 

443.  1649, Junho, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a pessoa que ficaria a cargo dos navios que 
levaria o socorro de Angola. 
Anexo: decreto.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 443. 
 

444.  1649, Julho, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
PROVISÃO do [capitão] de Companhia João Marques de Almeida nomeando o alferes António de Azevedo 
Teixeira para porta-bandeira da sua Companhia. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 444. 
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445.  1649, Julho, 28, São Salvador do Congo 
CARTA do rei do Congo, D. Garcia [Afonso II] ao rei de Portugal [D. João IV] queixando-se dos 
portugueses, informando que depois da restauração de Angola tinha recebido uma carta do governador e 
capitão-general de Angola, Salvador Correia de Sá Benevides com promessas de paz e perdão geral, mas 
ao invés disso os portugueses atacaram, mataram e aprisionaram muitos dos seus súbditos; mostrando o 
seu desagrado com as condições do acordo de paz com os portugueses e pedindo que lhe fossem 
restituídas algumas terras que tinham sido ocupadas; enaltecendo a necessidade da expansão da fé 
católica e comunicando que tinha queimado os livros de caráter religioso dos holandeses, na presença de 
religiosos, apesar dos transtornos que os portugueses católicos lhe tinham causado; agradecendo a ida do 
Jesuíta António do Couto ao Congo. 
Obs.: publ. na MMA, vol X, pp. 376-378; anexo: tratado de paz (condições) e decreto.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 26 e 15.  
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 445. 
 

446.  1649, Julho, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre Luís Alves Baines, que solicitou o posto de 
mestre de campo ou o de capitão-mor de Angola, cargo que também solicitou Francisco Ribeiro de Aguiar.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 446. 
 

447.  1649, Agosto, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre carta de governador e capitão-general de 
Angola, Salvador Correia de Sá Benevides, acerca da necessidade de se bater moeda de cobre para o 
sustento da Infantaria. 
Anexo: assento (traslado). 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 447. 
 

448.  1649, Outubro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento de Luís Alves Baines 
solicitando receber do feitor de Angola o pagamento do seu soldo por inteiro do cargo de tenente general 
da qual tinha sido provido. 
Anexo: requerimentos.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 448. 
 

449.  1649, Outubro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do proprietário da nau de 
guerra Nossa Senhora do Rosário dos Inglesinhos, Gaspar Dias de Mesquita, solicitando provisão para que 
Manuel da Veiga fosse nomeado para o cargo de capitão-de-mar-e-guerra da dita embarcação que estava 
de partida para Angola.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 449. 
 

450.  [post. 1649, Outubro, 11] 
PROVISÃO E CARTA (cópia de capítulo) do rei [D. João IV] concedendo licença para que a nau Nossa 
Senhora do Rosário dos Inglesinhos, de que era capitão Manuel da Veiga, saísse de Lisboa para o reino de 
Angola, com carga e dali fizesse viagem para o Rio da Prata ou Índias [de Castela]; e sobre a concessão 
de licença dada aos navios de naturais do reino [de Angola] e senhorios que quisessem levar carga de 
escravos para as Índias [de Castela].  
AHU-Angola, cx. 178, doc. 116. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 450. 
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451.  1649, Dezembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre requerimento do capitão Francisco Vaz 
Aranha, solicitando continuar a receber o seu soldo de capitão enquanto não fosse novamente despachado 
para Angola.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 451. 
 

452.  1649, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade de São Paulo da Assunção, ao rei [D. João IV] informando que 
depois de verem o desempenho dos religiosos capuchos [capuchinhos] no reino do Congo tinham pedido 
ao governador [de Angola], Salvador Correia de Sá e Benevides, para que os dois religiosos italianos que 
ali viviam, frei Serafino de Cortona e frei Francisco, pudessem fazer as suas celas na ermida de Santo 
António; pedindo permissão para que estes religiosos lhes prestassem assistência naquela cidade. 
Obs.: publ. em PAIVA MANSO, Visconde – História do Congo: documentos. Lisboa: Typ. da Academia 
Real das Ciências, 1877, p. 213-214; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 32 e 84. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 452. 
 

453.  1649, Dezembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [religioso] capucho [capuchinho], frei Serafim de Cortona [Serafino de Cortona], ao rei [D. João 
IV] em nome do perfeito da missão dos capuchos [capuchinhos] do reino do Congo, reverendo padre frei 
Bonaventura de Alessano, sobre o pedido do capitão-general e governador [de Angola], Salvador Correia 
de Sá e Benevides, para que estes religiosos servissem em Angola; mostrando disponibilidade para 
servirem Sua Majestade com fidelidade nas matérias espirituais deste reino. 
Obs.: doc em italiano; trad. port. publ. em PAIVA MANSO, Visconde – História do Congo: documentos. 
Lisboa: Typ. da Academia Real das Ciências, 1877, p. 214-215. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 453. 
 

454.  [post. 1649] 
REQUERIMENTO do cavaleiro professo na Ordem [de Cristo], Diogo Coelho de Albuquerque, ao rei [D. 
João IV] solicitando a capitania-mor da guerra de Angola, em virtude dos serviços que prestara nas guerras 
de Pernambuco e do Maranhão, nas fronteiras [de Portugal] e na recuperação de Angola, em companhia 
do governador Salvador Correia de Sá e Benevides, como soldado, alferes, capitão e sargento-mor, tendo 
lutado contra os holandeses na Paraíba e Rio Grande, e contra o corsário Calabar na ilha de Itamaracá.  
Anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 454. 
 

455.  [ca. 1650] 
ESCRITO (cópia) sobre a vassalagem dos sobas de Angola aos reis de Portugal e o pagamento dos 
respectivos tributos, desde a época do governador Paulo Dias de Novais. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 455. 
 

456.  1650, Fevereiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Luís Correia Suniga, 
solicitando o pagamento do soldo de capitão de Infantaria de Angola, até ter voltado à Corte. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 456. 
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457.  1650, Fevereiro, 21, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do ex-
governador e capitão-general de Angola, Pedro César de Meneses, solicitando a reformulação de um 
alvará de 6 de Julho de 1639, pelo qual recebera uma capitania-mor das naus da Índia, que não chegara a 
usufruir por estar a servia em Angola.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 457. 
 

458.  1650, Março, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
governador e capitão-general de Angola, sendo candidatos Rodrigo de Miranda, Joane Mendes de 
Vasconcelos, Francisco Vasconcelos da Cunha e Lourenço Pires de Távora. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 458. 
 

459.  1650, Maio, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do capitão da fortaleza de 
Massangano, André da Fonseca Gomes, solicitando o posto de capitão de Benguela, por nove anos, 
alegando que ia para onde ninguém queria servir e comprometendo-se a reedificar a fortaleza; apresentou 
a seu favor certidões do governador Pedro César de Meneses e dos capitães Álvaro Rodrigues de Sousa, 
Diogo Gomes Morales, Francisco das Fonseca Saraiva e André Coelho. 
Obs.: Massangano actualmente é uma povoação do município de Cambambe, na província do Quanza 
Norte. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 459. 
 

460.  1650, Maio, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de João do Basto de Moura, 
solicitando a satisfação das mercês feitas ao falecido André Antunes, que lhe pertenciam por sentença do 
Juízo das Justificações; pedindo a fortaleza de Ambaca por três anos, com a condição de poder renunciar 
dela e dar o procedido em dote a uma das filhas; requerendo ainda um alvará para ser provido num ofício 
da Justiça ou da Fazenda, até que tal acontecesse pedia para ser provido nas serventias dos ofícios que 
vagassem na Corte. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 460. 
 

461.  1650, Maio, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do capitão Francisco Vaz 
Aranha, solicitando para trocar a verba a que tinha direito nas obras pias, por uma na alfândega da ilha da 
Madeira e seis moios de trigo pagos nas lezírias, pedindo ainda o hábito de Santiago para o seu filho e o 
de Cristo para quem casasse com a sua filha, pedindo ainda a patente para levantar uma companhia para 
servir em Angola, tudo em satisfação dos serviços prestados em Angola e no socorro da ilha de São Tomé. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 461. 
 

462.  1650, Junho, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a réplica do requerimento do cavaleiro da 
Ordem de Santiago e sargento-mor de Angola, Gabriel Teixeira Franco, solicitando, em remuneração dos 
serviços prestados no reino, nos Açores, no Brasil e em Angola, o soldo por inteiro como recebiam os 
sargentos-mores que serviam na guerra. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 462. 
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463.  [post. 1650, Setembro, 20] 
CARTA do capitão almirante do navio São Jorge, António Barreto Pereira, ao rei [D. João IV] relatando a 
viagem para o Rio de Janeiro, em companhia do vice-rei do Estado da Índia, conde de Aveiras [João da 
Silva Telo e Meneses]; referindo que muita gente adoeceu e morreu devido às calmarias da Guiné, e que 
por erro dos pilotos aportaram na costa de Angola, como constava da devassa mandada tirar pelo 
governador Salvador Correia de Sá [e Benevides]; remetendo ao secretário [do Conselho Ultramarino], 
Marcos Rodrigues Tinoco, vários autos acerca destes factos. 
Anexo: autos. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 463. 
 

464.  1650, Outubro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA [do governador e capitão-general de Angola], Salvador Correia de Sá e Benevides, ao rei [D. João 
IV] sobre o estado do Congo, Cassanje, Quiçama, Libolo, da relação com os reis do Dongo, do Luango e 
da [rainha] Ginga, do socorro de Benguela; solicitando licença para sair dali e se ir tratar, de preferência 
ainda antes de ser substituído no cargo de governador em Março [de 1651]. 
Obs.: D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha ("Ngola") dos reinos do Ndongo e de 
Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga; anexo: decreto.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 464. 
 

465.  1650, Novembro, 12, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do ouvidor-geral 
nomeado para o reino de Angola, Bento Teixeira de Saldanha, solicitando, em remuneração dos serviços 
prestados como juiz de fora de Serpa, a concessão de beca para ter mais autoridade no exercício do 
cargo, conforme se concedera ao desembargador Fernão de Matos Carvalhosa, aos corregedores das 
ilhas e aos ouvidores-gerais do Brasil.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 465. 
 

466.  1650, Novembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Salvador Correia de Sá e Benevides, acerca de ter arrendado o contrato daquela praça, por três 
anos, desde Janeiro de 1650, subindo os dízimos, e duvidando que existisse quem fizesse um lance maior 
do que o estabelecido. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 466. 
 

467.  1650, Novembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do religioso da Terceira 
Ordem de São Francisco, padre frei João da Piedade, solicitando confirmação da carta patente do cargo de 
administrador geral do hospital de Angola, em que fora provido pelo governador Salvador Correia de Sá [e 
Benevides]. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 467. 
 

468.  1650, Dezembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do mestre da nau Nossa 
Senhora do Rosário e Santo António, João Fernandes Baptista, solicitando para levar sete ou oito 
estrangeiros, franceses e flamengos, na viagem até Angola, em virtude de não encontrar condestáveis e 
artilheiros portugueses. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 468. 
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469.  1651, Janeiro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do capitão Domingos 
Guedes, solicitando ordens para fazer o pleito e homenagem devidos ao governador e capitão-general de 
Angola, [Salvador Correia de Sá e Benevides], que não fizera antes por inadvertência, para assim tomar 
posse da fortaleza de Massangano, para onde fora provido e levara a família. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 469. 
 

470.  1651, Janeiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Salvador Correia de Sá e Benevides, queixando-se do mal que sofria numa perna e pedindo, com 
a sua mulher, Catarina de Velasco, para regressar rapidamente ao reino.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 49; cx. 179, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 470. 
 

471.  1651, Fevereiro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento dos oficiais da câmara de 
São Paulo da Assunção [de Luanda], solicitando provisão que concedesse cinco anos para os moradores 
pagarem aos credores as dívidas contraídas antes da recuperação daquele reino. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 471. 
 

472.  1651, Fevereiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a necessidade de enviar socorro de soldados 
a Angola devido à importância e utilidade daquele reino para a economia do Brasil, sendo por isso muito 
cobiçado pelos inimigos. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 472. 
 

473.  1651, Março, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a aproximação do fim das tréguas 
estabelecidas com as províncias da Holanda em 1641, e da conveniência em socorrer as conquistas com o 
necessário à sua defesa, para impedir algum ataque holandês. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 473. 
 

474.  1651, Março, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Salvador Correia de Sá e Benevides, elogiando o zelo e bom procedimento do feitor da Fazenda 
Real daquele reino, Manuel Rodrigues Nunes, que em prejuízo da sua própria fazenda tinha procedido aos 
pagamentos devidos à armada, à Infantaria e ao frete dos navios.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 474. 
 

475.  1651, Maio, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre uma nau inglesa que fora a Angola, com 
licença para carregar escravos e levá-los ao Brasil, e do Rio de Janeiro trazer açúcar ao reino, podendo 
estar sequestrada pelo governador daquele reino devido à proibição de comerciar com estrangeiros, sendo 
necessário informá-lo da paz firmada com Inglaterra, na viagem de ida do novo governador, Rodrigo de 
Miranda [Henriques]. 
Anexo: decreto, parecer (cópia) e memória (cópia). 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 475. 
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476.  [ant. 1651, Maio, 11] 
REQUERIMENTO do capitão Gabriel Teixeira Franco, ao rei [D. João IV] solicitando que na patente do 
posto de sargento-mor de Angola, em que fora provido com o soldo de capitão de Infantaria, se 
especificasse o valor do soldo. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 476. 
 

477.  1651, Maio, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do capitão Francisco Vaz 
Aranha, solicitando nova patente para a sua Companhia de Infantaria, para com ela ir servir em Angola, 
como fizera em 1647 quando foi na armada do governador Salvador Correia de Sá e Benevides recuperar 
aquele reino e socorrer a ilha de São Tomé [da posse dos holandeses]. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 477. 
 

478.  1651, Maio, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para a capitania de 
Benguela, sendo candidatos D. Martim de Ribeira e Manuel de Abreu Salema. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 478. 
 

479.  1651, Maio, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a conveniência de mandar a Angola, com o 
novo governador [Rodrigo de Miranda Henriques], alguns ornamentos da Capela Real ou de outra, porque 
com a ocupação holandesa muito se tinha perdido. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 479. 
 

480.  1651, Maio, 25, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei [D. João IV] ordenando que se fizesse uma folha para pagar as despesas, 
soldos, ordenados e ordinárias que se faziam em Angola pela Fazenda Real, não podendo o governador 
ou o seu substituto fazer despesas extraordinárias, excepto nos casos previstos no regimento; exigindo a 
existência de um livro de matrícula dos soldos e da gente de milícia. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 480. 
 

481.  1651, Junho, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre os apontamentos do governador e capitão-
general de Angola, Rodrigo de Miranda Henriques, solicitando jurisdição para averiguar acerca das 
fazendas dos castelhanos e dos defuntos e ausentes, assim como aspectos de guerra, justiça e fazenda. 
Anexo: apontamentos (cópia) e memória. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 481. 
 

482.  1651, Junho, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do governador e capitão-
general de Angola, Rodrigo de Miranda Henriques, solicitando o hábito de Cristo, uma tença e o lugar de 
físico-mor de Angola para o médico Jordão Correia, formado na Universidade de Coimbra, que se 
disponibilizara a ir suprir a falta de físico naquelas terras. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 482. 
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483.  1651, Junho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para as capitanias 
de Infantaria do presídio de Angola, devido ao falecimento do capitão Manuel Dias e de um capitão 
estrangeiro, e à saída de Manuel Jorge Caramelo, André Rodrigues e Lucas Leite Pereira; explicando que 
devido à prévia nomeação de Tomás Fernandes de Mesquita e de Domingos Antunes da Costa, faltava 
prover três capitanias, mais a que fora requerida pelo governador Rodrigo de Miranda Henriques, sendo 
candidatos a elas: Francisco Ferreira de Vasconcelos, Francisco Gomes Trabalhos, Gaspar Rodrigues 
Velho, João de Araújo, Manuel de Brito Barreto, Cristóvão Monteiro, Francisco Coelho Galvão, Vicente 
Barroso, Bernardo de Miranda Henriques, D. Alonso de Espínola, André da Fonseca Gomes, João de Melo 
da Silva e António Pinheiro Góis. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 483. 
 

484.  1651, Junho, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do governador e capitão-
general de Angola, Rodrigo de Miranda Henriques, solicitando provisão para despender a verba concedida 
anualmente aos governadores e destinada aos soldados destacados na guerra ou em obras pias.  
Anexo: lembrete. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 484. 
 

485.  1651, Junho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do capitão Simão de Sousa 
Carneiro, solicitando provimento de capitão-de-mar-e-guerra num dos navios que levavam o novo 
governador e capitão-general de Angola, Rodrigo de Miranda Henriques, em virtude dos serviços que 
prestara desde 1642, nas fronteiras do Alentejo, no Brasil e na recuperação de Angola. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 485. 
 

486.  1651, Junho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do sargento-mor de Angola, 
Gabriel Teixeira Franco, solicitando, em remuneração dos serviços prestados desde 1638, o adiantamento 
de ordenado, como se fizera a Francisco Ribeiro, por não ter como se preparar para a viagem para Angola. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 4, D. 486. 
 

487.  1651, Junho, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Rodrigo de Miranda Henriques, relatando os obstáculos ao provimento do ajudante Domingos 
Antunes e do capitão Alonso Espinosa, nas capitanias de Infantaria de Angola. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 487. 
 

488.  1651, Junho, 23 
REGIMENTO (cópia de capítulo) dos ouvidores de Angola sobre o âmbito de execução da Justiça aos 
peões de soldada, aos escravos, aos escudeiros sem linhagem, aos oficiais mecânicos e às pessoas de 
qualidade. 
Obs.: peões de soldada eram peões a soldo.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 488. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 86 / 1286 

 

489.  1651, Junho, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a necessidade de se identificarem e 
contarem os navios que levariam socorro a Angola, junto com o governador Rodrigo de Miranda Henriques, 
para se nomearem os respectivos capitães e almirante.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 306v-307. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 489. 
 

490.  1651, Junho, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o pedido do governador e capitão-general de 
Angola, Rodrigo de Miranda Henriques, para que se lhe passasse provisão para despender verbas da 
Fazenda Real nas obras de fortificação e defesa daquela praça. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 308; anexo: provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 490. 
 

491.  1651, Junho, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do governador e capitão-
general de Angola, Rodrigo de Miranda Henriques, solicitando provisão que esclarecesse como proceder 
com os navios de Castela, Buenos Aires e Índias, e com os de portugueses que quisessem comerciar 
escravos nos portos de Angola. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 491. 
 

492.  1651, Julho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
capitão-mor de guerra de Angola, devido ao falecimento de Francisco Ribeiro de Aguiar, propondo para o 
lugar Bartolomeu de Vasconcelos [da Cunha], Carlos de Nápoles e João Zuzarte de Andrade. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 492. 
 

493.  1651, Julho, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do boticário assistente [em 
Lisboa], Miguel Correia, solicitando o cargo de boticário do hospital e presídios de Angola. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 493. 
 

494.  1651, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do deão nomeado para a Sé 
do Congo e Angola, João Leitão de Aguiar, solicitando ajuda de custo para ele e dois pajens e para os 
mantimentos da viagem, uma vez que os bens que tinha no Rio de Janeiro tinham sido tomados por 
ingleses aos navios da frota e ficara sem cabedais para se preparar. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 494. 
 

495.  1651, Julho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do piloto de mar da Armada 
Real, Agostinho Freire, solicitando licença para renunciar aos ofícios de meirinho de mar e de patrão-mor 
de Angola, na sua filha, como acontecera da primeira vez que fizera igual pedido, uma vez que ia embarcar 
na Armada. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 495. 
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496.  1651, Julho, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a entrega de um documento régio ao 
[governador e capitão-general de Angola], Rodrigo de Miranda Henriques, acerca da arrecadação das 
fazendas que existiam em Angola e que pertenciam a Sua Majestade. 
Anexo: decreto. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 496. 
 

497.  1651, Julho, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do nomeado para ouvidor-
geral de Angola, Bento Teixeira de Saldanha, solicitando carta para acumular o ofício de provedor da 
Fazenda Real, tal como se fizera com Dionísio Soares de Albergaria, em 1627. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 497. 
 

498.  1651, Agosto, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre os requerimentos de Cristóvão João e de 
João Moreira de Azevedo, solicitando os cargos de capitães-de-mar-e-guerra nos navios que levavam a 
Angola, acompanhando o governador Rodrigo de Miranda Henriques, uma vez que levavam Infantaria sem 
receber frete. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 498. 
 

499.  1651, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do ouvidor-geral nomeado 
para Angola, Bento Teixeira de Saldanha, solicitando ajuda de custo, à semelhança da que se dera aos 
seus antecessores e da que se dava aos corregedores do crime e aos ouvidores de Cabo Verde. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 499. 
 

500.  1651, Agosto, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do governador e capitão-
general de Angola, Rodrigo de Miranda Henriques, solicitando mais navios para levar a Angola a Infantaria 
e o engenheiro Quito para fortificar a cidade de São Paulo [da Assunção de Luanda], pedindo que o seu 
sobrinho, Henrique Henriques de Miranda, fosse nomeado mestre de campo daquela praça.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 500. 
 

501.  1651, Agosto, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de António Pereira para capitão 
da nau almiranta e de Pedro Lemos [e de João Luís Bravo, para capitães-de-mar-e-guerra, conforme 
consulta de 29 de Julho de 1651], indo todos para Angola em companhia do governador Rodrigo de 
Miranda [Henriques]; o conselho analisou ainda o requerimento de Pedro Lemos, solicitando escusa do dito 
posto por motivos de saúde; [a consulta de 29 de Julho de 1651 anexa a de 8 de Julho de 1651 e aborda 
os inconvenientes da ida de Pedro de Lemos e de João Luís Bravo para Angola]. 
Anexo: requerimento, consultas e decreto (cópia). 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 501. 
 

502.  1651, Agosto, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre uma outra relativa ao pedido dos capitães de 
Infantaria nomeados para as vagas em Angola, Francisco Ferreira de Vasconcelos, Alonso de Espinosa, 
Francisco Gomes Trabalhos e João de Araújo, solicitando adiantamento de ordenado para se prepararem 
para embarcar com o governador Rodrigo de Miranda Henriques, alegando pobreza. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 502. 
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503.  1651, Agosto, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do governador e capitão-
general de Angola, Rodrigo de Miranda Henriques, solicitando adiantamento de ordenado, uma vez que 
não recebera ajuda de custo como outros governadores, nem soldo de general de Artilharia pelo tempo que 
estivera [em Lisboa] até embarcar. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 503. 
 

504.  1651, Agosto, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre os requerimentos dos soldados António 
Teixeira de Vasconcelos, Jerónimo da Nóbrega de Azevedo e Manuel de Vila Nova, solicitando suprimento 
no tempo de serviço de soldado para puderem servir como alferes os capitães que iam para Angola. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 504. 
 

505.  1651, Agosto, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre os requerimentos do cavaleiro da Ordem de 
Cristo e sargento-mor, João Soares de Aguire, e do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo de 
Miranda Henriques, em nome do seu sobrinho Henrique Henriques de Miranda, solicitando o posto de 
tenente-general de Angola, em que estava provido Luís Álvares Banes, mas sem o conseguir exercer por 
estar a servir nos Fornos de Vale de Zebro. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 505. 
 

506.  1651, Setembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre uma outra de 27 de Julho de 1651 relativa ao 
acordo de paz estabelecido [entre o governador e capitão-general de Angola, Salvador Correia de Sá e 
Benevides] e o rei do Congo, [assuntos referidos no requerimento dos capuchinhos italianos, frei Jacinto de 
Vetralla e frei Boaventura de Sorrento [Bonaventura de Sorrento], em que solicitavam livre passagem, de 
Lisboa para Angola, para os missionários capuchinhos], e sobre a assistência que estes religiosos 
prestavam nos reinos do Congo e de Angola. 
Obs.: m. est.; publ. em PAIVA MANSO, Visconde – História do Congo: documentos. Lisboa: Typ. da 
Academia Real das Ciências, 1877, p. 200-202, 226-227, 230-231; anexo: consulta, consulta (minuta), 
cartas régias (cópias), requerimentos, carta de ratificação (cópia) e capítulos de acordo. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 84, 72 e 85. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 506. 
 

507.  1651, Setembro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o contrato firmado entre o tenente-geral de 
Artilharia, Rui Correia Lucas, e o engenheiro Bartolomeu de Massiac, que ia para Angola em companhia 
[do governador] Rodrigo de Miranda Henriques, para reedificar as fortificações daquele reino. 
Anexo: escritos, contrato e provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 507. 
 

508.  1651, Outubro, 4, Lisboa 
AVISO [do secretário de estado], Pedro Vieira da Silva, ao [presidente do Conselho Ultramarino], conde de 
Odemira, [D. Francisco de Faro e Noronha], ordenando que apresentasse ao conselho a revogação da 
licença concedida a frei Boaventura de Sorrento [Bonaventura de Sorrento], e aos mais capuchos 
[capuchinhos] italianos para passarem a Angola. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 508. 
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509.  1651, Outubro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do mercador estrangeiro 
Pedro Estalpart, solicitando patente de capitão-de-mar-e-guerra para o capitão e mestre da sua nau, 
Leonardo Rodrigues, como recebiam os demais capitães, uma vez que ia a Angola, em companhia do 
governador [Rodrigo de Miranda Henriques], levar uma Companhia de Infantaria sem receber frete; o 
conselho anexou a consulta de 11 de Setembro de 1651 sobre o pedido de carta patente feito pelo próprio 
capitão e mestre, referindo que o documento solicitado fora retido ao verificar que o requerente mentira ao 
afirmar que a nau que levava era sua. 
Anexo: consulta e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 509. 
 

510.  1651, Outubro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do tabelião do Judicial e 
Notas de São Paulo de Luanda, Martim Correia, solicitando a reformulação do alvará que recebera em 17 
de Maio de 1639, para renunciar, em vida ou por sua morte, o dito ofício, num filho ou filha, apesar de já ter 
passado o prazo de reforma dos alvarás assinados pelo rei de Castela. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 510. 
 

511.  [ant. 1651, Outubro, 11] 
REQUERIMENTO do desembargador Dionísio Soares de Albergaria, ao rei [D. João IV] solicitando que no 
deferimento ao pedido do hábito de Cristo e tença se levasse em conta os merecimentos e a qualidade dos 
serviços prestados em Angola, como ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 511. 
 

512.  1651, Outubro, 13, [São Salvador do] Congo 
CARTA do cabido e Sé vacante dos Bispados do Congo e Angola, ao rei [D. João IV] sobre a tomada de 
Luanda pelos holandeses e a morte de muitos sacerdotes, ficando poucos no cabido; enviando cópia da 
carta que escreveram ao Papa acerca dos religiosos capuchos [capuchinhos] e da paz firmada com o rei 
[Garcia] do Congo; solicitando o pagamento das prebendas devidas desde o ano que antecedeu a invasão 
holandesa. 
Anexo: carta (traslado) e certidão. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 89, 90 e 91. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 512. 
 

513.  1651, Outubro, 14, [São Salvador do] Congo 
CARTA do padre da Companhia de Jesus e reitor do Colégio do Congo, António do Couto, ao rei [D. João 
IV] sobre as cartas que escrevera acerca da negociação de paz com o rei do Congo, assegurando que os 
frades capuchos [capuchinhos] estrangeiros, vindos por Castela e lançados nos portos de Pinda e Luanda, 
não eram prova de conluio do Congo com Castela; aconselhando o envio de missionários portugueses e de 
governadores sérios que conservassem aquele reino; mencionando a chegada de breves de indulgências e 
outros objectos de devoção, enviados pelo Papa ao rei do Congo, e do bom desempenho dos cónegos 
Simão de Medeiros e Miguel de Crasto junto deste monarca, sendo merecedores de receber as ordinárias. 
Anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 513. 
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514.  [post. 1651, Outubro]  
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados pelo capitão António de Azevedo 
Teixeira em Angola, como soldado, alferes, capitão, lutando contra os holandeses, a rainha Ginga, os 
negros rebeldes e outros, tendo participado na recuperação de Angola com o governador Salvador Correia 
de Sá [e Benevides]. 
Obs.: m. est.; D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha ("Ngola") dos reinos do Ndongo e 
de Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 514. 
 

515.  1651, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre outra da Junta dos Três Estados 
acerca dos usuais a impor para o sustento da guerra nas fronteiras, onde assistia o príncipe [D. Teodósio 
de Bragança]; referindo que o procedido do estanque do vinho para Angola seria aplicado na defesa 
daquela praça devido à importância do seu comércio, a conservação dos engenhos do Brasil, e às 
constantes afrontas de castelhanos, holandeses e gentios. 
Obs.: usual era um tributo sobre os víveres; anexo: decreto. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 515. 
 

516.  [ca. 1651] 
MEMÓRIA contendo advertências para mandar passar despachos [ao capitão de uma Companhia de 
Infantaria], Diogo Monteiro [da Fonseca], que ia servir em Angola. 
Obs.: m. est.; data, nome e cargo aferidos em http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4626835 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 516. 
 

517.  [ca. 1651] 
PARECER (minuta) [do conselheiro do Conselho Ultramarino, Salvador Correia de Sá e Benevides], sobre 
os inconvenientes de irem navios castelhanos, ou de outras partes, aos portos das conquistas [de 
Portugal].  
Obs.: datação aferida pela existência de várias consultas sobre esta temática em AHU_CU_CONSULTAS 
MISTAS, Cod. 14, fl. 307v, 332v-333 e Cod. 15, fl. 82-83v, 179v. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 517. 
 

518.  1652, Fevereiro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do cavaleiro fidalgo Jacinto 
de Araújo Fajardo, solicitando o cargo de feitor de Angola e aumento da moradia, em remuneração dos 
serviços prestados em Angola, desde 1625, tendo sido provido capitão da fortaleza da Corimba em 1630 e 
regressado a Angola em 1639, sendo provido como provedor da Fazenda Real e juiz dos órfãos. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 518. 
 

519.  1652, Maio, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a incapacidade de António de Abreu Salema 
para servir o cargo de capitão de Benguela, para o qual fora provido, propondo que Sebastião de Lucena 
de Azevedo o substituísse, por ser pessoa nobre e experimentada nos assuntos das conquistas e por não 
haver mais pretendentes, pelo facto do clima ser doentio naquelas partes. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 519. 
 

http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4626835
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520.  1652, Junho, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de João Nunes de Santarém, 
solicitando provisão para que o seu filho, Manuel Rodrigues Nunes, servisse mais três anos na Feitoria de 
Angola, em que fora provido, em virtude de ter servido com satisfação e ter empenhado a sua fazenda no 
cumprimento do ofício; alegando a favor do pedido, os seus próprios serviços e as despesas que fizera na 
jornada à Holanda, em companhia do embaixador Tristão de Mendonça. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 520. 
 

521.  1652, Junho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre uma outra de 16 de Maio de 1651, relativa a 
um requerimento de Domingos Barbosa, solicitando de novo licença para renunciar ao cargo de capitão da 
fortaleza de Ambaca, para dote de uma das suas filhas, em satisfação dos seus serviços passados e 
futuros, e por estar incapaz de servir o cargo devido ao desgaste que tivera nas guerras do Brasil.  
Anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 97. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 521. 
 

522.  1652, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de António Pinheiro de Faria, 
morador em Angola, solicitando provisão para receber os bens de Lourenço Correia de Leão, que partira 
de Angola antes de 1640 e não voltara até então, e falecendo a mãe deste, Catarina Mendes, cabia à 
esposa do suplicante, Catarina Mendes de Oliveira, neta da falecida, os bens do ausente, por ser a parente 
mais próxima. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 522. 
 

523.  1652, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Rodrigo de Miranda Henriques, de 25 de Julho de 1652, explicando que os dois galeões em que 
viajara para aquelas partes ainda não tinham saído de Angola devido à falta de escravos para a carga, 
porque o gentio impedia o comércio; remetendo ainda a lista de gente de guerra daquela praça, ficando 
para depois a lista dos que serviam nas fortalezas, adiantando que eram poucos e que se necessitava ali 
de mais gente.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 523. 
 

524.  1652, Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para o governo de 
Angola, sendo candidatos Rodrigo de Figueiredo, José Pinto Pereira e Luís Martins de Sousa Chichorro; 
referindo não propor Joane Mendes de Vasconcelos, homem de grande experiência, por ocupar um cargo 
importante e ser idoso. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 524. 
 

525.  1652, Dezembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do capitão João Marques de 
Almeida, solicitando licença para regressar ao reino com sua mulher, fazenda e escravos, e ai servir, em 
satisfação dos serviços prestados como capitão de Infantaria em Angola, tendo perdido o irmão, José 
Marques, na recuperação daquele reino e por ser o seu pai muito idoso.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 525. 
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526.  1652, Dezembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do ouvidor [-geral] e provedor da 
Fazenda Real de Angola, Bento Teixeira de Saldanha, de 13 de Julho de 1652, acerca da ausência de 
pagamento dos quintos à Fazenda Real e da falta de escravos, aconselhando que se fizesse guerra ao rei 
do Congo, à rainha Ginga e à província de Quiçama, porque impediam a realização de feiras onde se 
compravam escravos. 
Obs.: D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de 
Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 526. 
 

527.  1652, Dezembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre outras, do Conselho da Fazenda, acerca da 
disputa de jurisdição do contrato [de negros] de Angola, referindo as razões porque lhe cabia a si, e não ao 
Conselho da Fazenda, a tutela da matéria. 
Anexo: despacho e decreto 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 527. 
 

528.  1653, Março, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Manuel Rodrigues Isidro, 
solicitando licença para levar para Angola, no navio que tinha em Aveiro carregado com fazendas do Reino 
e da ilha da Madeira, três estrangeiros, dois franceses e um flamengo, porque não encontrava gente de 
mar portuguesa suficiente. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 528. 
 

529.  1653, Março, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Pantaleão Rebelo de 
Vasconcelos, solicitando uma das três companhias que seriam providas para socorrer Angola, para com 
ela substituir o capitão Lucas Leite; adiantando que não se provendo estas companhias, pedia uma das 
que havia vagado com o falecimento do capitão João Duque ou com a saída do capitão André Rodrigues, 
referindo a seu favor os serviços prestados, em Angola, no Reino e no Brasil, entre 1643 e 1652, como 
soldado, alferes e capitão. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 529. 
 

530.  1653, Março, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Rodrigo de Miranda Henriques, queixando-se da falta de cumprimento do rei do Congo e dos 
sobas relativamente ao acordo de paz estabelecido [com Portugal] e do impedimento que o gentio fazia ao 
comércio, sugerindo que ambos fossem castigados. 
Obs.: soba é uma autoridade tradicional regional de Angola. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 530. 
 

531.  1653, Maio, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre outra, de 10 de Fevereiro de 1653, acerca do 
requerimento do sargento-mor de Angola, Gabriel Teixeira Franco, solicitando soldo idêntico ao dado por 
provisão ao seu antecessor, Francisco Ribeiro de Aguiar; o conselho lembrou que o soldo era do tempo em 
que não havia presidio em Angola e que Gabriel Teixeira Franco já servira de capitão. 
Obs.: m. est.; anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 114. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 531. 
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532.  1653, Junho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a réplica do requerimento de António de 
Castro de Sousa, solicitando os ofícios de escrivão da Fazenda, Vedoria e matrícula [da gente de guerra do 
reino] de Angola, informando que os exercera em 1652 por neles ser provido pelo governador Rodrigo de 
Miranda Henriques. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 115. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 532. 
 

533.  1653, Junho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do mestre de campo [da capitania de 
Pernambuco], João Fernandes Vieira, acerca da chegada àqueles portos de um navio vindo de Angola, e 
de como no porto de Luanda tinham ficado três navios castelhanos carregados de vinho das Canárias para 
comerciarem escravos, facto que dividia a opinião dos moradores de Angola e arriscava a segurança da 
praça, principalmente face aos holandeses.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 116. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 533. 
 

534.  1653, Junho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do feitor da Fazenda Real de 
Angola, Manuel Rodrigues Nunes, solicitando para poder prestar contas do seu cargo ao ouvidor-geral 
daquele reino, uma vez que a navegação era incerta e algo o poderia impedir de apresentar contas nos 
Contos do Reino, para onde mandaria os traslados dos livros de contas para serem revistos. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 117. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 534. 
 

535.  1653, Julho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre outra, de 14 de Dezembro de 1652, acerca 
da carta do ouvidor [-geral] e provedor da Fazenda Real de Angola, [Bento Teixeira de Saldanha], sobre os 
quintos que os governadores guardavam para si em vez de os entregar aos provedores, uma vez que 
pertenciam à Fazenda Real. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_001, Cx. 5, D. 526; anexo: carta (cópia de capítulo) e escrito. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 118. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 535. 
 

536.  1653, Julho, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Diogo Pires Correia, 
solicitando a serventia dos ofícios de escrivão da Fazenda e matrícula [da gente de guerra] de Angola; o 
conselho pediu parecer ao conselheiro Salvador Correia de Sá [e Benevides], já que fora ele como 
governador e capitão-general de Angola que dera a dita serventia a Maria Caldeira, entretanto falecida. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 119. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 536. 
 

537.  1653, Agosto, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Rui da Silva Pereira, 
solicitando carta ou patente para que o governador e capitão-general de Angola o provesse numa das 
companhias pagas ou na que vagasse, já que estava ocupando o posto de alferes para que fora provido 
em 1651, e que não assumira por doença. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 120. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 537. 
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538.  1653, Agosto, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre outras, de 24 de Abril e de 6 de Maio de 
1653, relativas à nomeação de pessoas para a capitania de Benguela; na primeira propôs-se Sebastião de 
Lucena e Azevedo, e na segunda verificou-se que o governador de então, Rodrigo de Miranda Henriques, 
provera o cargo em André da Fonseca Gomes, pelo que nesta se propunham novos candidatos ao cargo: 
João Guterres de Morais, Manuel de Paços, António Gomes de Gouveia, António Rodrigues Machado, 
reiterando o nome de Sebastião de Lucena e Azevedo. 
Anexo: consultas e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 121. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 538. 
 

539.  1653, Agosto, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do deão da Sé do Congo, João Leitão 
de Aguiar, informando do mau estado da administração do cabido e da jurisdição eclesiástica, bem como 
da eleição do governador Bartolomeu de Vasconcelos [da Cunha], pessoa a quem elogiava os 
procedimentos, o valor e a competência. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 122. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 539. 
 

540.  1653, Agosto, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre as circunstâncias de conflito que rodearam a 
eleição do capitão-mor Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha para o cargo de governador, após o 
falecimento do Rodrigo de Miranda Henriques; referindo as cartas do capitão-mor, dos seus apoiantes (os 
moradores de Luanda e os da capitania de Massangano, os eclesiásticos, os capitães de Infantaria, o 
vigário-geral Francisco Vaz de Resende e o vereador Francisco Rodrigues da Cunha) e dos seus 
opositores (o provedor da Fazenda Real [Bento Teixeira de Saldanha], o juiz João Zuzarte de Andrada e o 
vereador Vicente Pegado). 
Obs.: m. est.; anexo: cartas, certidões, informação e relação. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 108, 106, 110, 111, 111-A, 112 e 113; cx. 6, doc. 149. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 540. 
 

541.  1653, Setembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a réplica do requerimento do capitão Manuel 
de Tovar Fróis, solicitando o hábito de Cristo em vez do hábito de Avis ou de Santiago, com pensão ou 
tença, em remuneração pelos serviços passados e futuros em Angola.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 123. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 541. 
 

542.  1653, Setembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a réplica do requerimento de André 
Rodrigues, solicitando licença para embarcar para Angola para ali servir, e ajuda de custo para o seu 
embarque. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 124. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 542. 
 

543.  1653, Setembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a réplica do requerimento do capelão António 
Monteiro de Macedo, solicitando provisão para que o governador ou ministros a quem a matéria tocasse 
ajudasse a embarcar os filhos órfãos do capitão Domingos Guedes, seu parente, para que viessem para o 
reino e fossem entregues a ele ou a sua tia, mulher do governador de Castro Laboreiro, Pedro de Faria.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 125. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 543. 
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544.  1653, Setembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
capelão-mor do presidio de Angola, visto o religioso da Terceira Ordem de São Francisco, frei João da 
Piedade, estar ausente, sendo candidatos João Soares de Bulhões e Miguel de Araújo. 
Anexo: carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 126. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 544. 
 

545.  1653, Setembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre as despesas efectuadas com os navios 
Santa Catarina e São João da Ribeira, que levaram a Angola o governador Rodrigo de Miranda 
[Henriques], e acerca dos calceses e dos cabrestantes [que o capitão dos ilhéus], António de Couros 
Carneiro, fizera no Brasil. 
Obs.: calcês era a parte do mastro em que encapelava a enxárcia real; cabrestante era o mecanismo para 
levantar a âncora e outros pesos; plural: calceses; anexo: escrito. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 127. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 545. 
 

546.  1653, Setembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Lopo da Fonseca 
Henriques, solicitando licença para regressar ao Reino para tratar de sua saúde, levando de Angola a sua 
casa, a mulher, os filhos e a sogra. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 128. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 546. 
 

547.  1653, Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a averiguação que o corregedor do Crime, 
Miguel Jusarte de Azevedo, fez aos procedimentos do ouvidor [-geral] e provedor da Fazenda Real de 
Angola, Bento Teixeira de Saldanha, do sobrinho do governador [Rodrigo de Miranda Henriques], Henrique 
Henriques Miranda, e à eleição do novo governador [Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha].  
Obs.: m. est.; anexo: carta, relação e auto. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 129. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 547. 
 

548.  1653, Outubro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre as cartas do capitão Juan Rodrigo Calderon 
e do ouvidor [-geral] e provedor da Fazenda Real de Angola, Bento Teixeira de Saldanha, sobre o primeiro 
solicitar para navegar livremente, já que viera de Castela comerciar escravos em Angola, com licença do 
governador Rodrigo de Miranda [Henriques], mas após o falecimento deste os compradores quiseram 
reter-lhe as fazendas.  
Anexo: cartas e requerimento (traslado). 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 133. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 548. 
 

549.  1654, Janeiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
capitão da Companhia de Infantaria de Angola, que vagou por ausência de Bernardo Miranda Henriques, 
sendo candidatos Domingos de Azevedo e Valentim Ribeiro. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 130. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 549. 
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550.  1654, Janeiro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre um documento da Junta da Companhia Geral 
do Comércio relativo à ida de navios castelhanos a Angola e dos perigos que daí adivinham; tendo o 
conselho reunido várias vezes para analisar as licenças concedidas ao comércio castelhano e a 
necessidade de enviar socorro de Infantaria para defender aquela praça de castelhanos e holandeses, que 
cobiçavam aqueles territórios para suprir a sua falta de escravos, pondo em risco o envio de escravos para 
os engenhos do Brasil, o sustento dos moradores de Angola e o rendimento das alfândegas  
Anexo: carta régia (cópia), carta de seguro (cópia), carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 131.  
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 550. 
 

551.  1654, Janeiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a réplica do requerimento do capelão-mor do 
exército de Angola, Miguel de Araújo, solicitando o soldo de capelão-mor por inteiro, como recebiam os 
seus antecessores, em satisfação dos serviços prestados. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 132. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 551. 
 

552.  1654, Janeiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Manuel Falcão, solicitando 
o posto de ajudante de Angola, em satisfação pelos seus serviços como soldado, cabo de esquadra e 
sargento, tendo participado nas guerras de Pernambuco e da Bahia, lutando contra os holandeses e sido 
ferido.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 135. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 552. 
 

553.  1654, Janeiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do religioso da Terceira 
Ordem de São Francisco, frei Belchior dos Reis, solicitando o cargo de administrador geral da gente de 
guerra de Angola, em satisfação dos serviços prestados nas armadas da costa, de Cádis, de França das 
ilhas e do Brasil, como capelão e capelão-mor.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 133. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 553. 
 

554.  1654, Fevereiro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de um ministro que fosse a 
Angola devassar os excessos ocorridos na eleição do governador [Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha], 
sendo candidatos Francisco Fiúza [Correia], Simão Machado de Miranda e Francisco da Fonseca. 
Obs.: m. est.; anexo: decreto. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 140. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 554. 
 

555.  1654, Fevereiro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do governador nomeado para 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, solicitando a patente e as ordens necessárias para que a 
companhia que o seu sobrinho, Manuel Cirne da Silva, desejava levantar na comarca de Coimbra, pudesse 
acompanhá-lo a Angola. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 137. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 555. 
 

556.  1654, Fevereiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Francisco Gomes 
Trabalhos, solicitando uma das Companhias de Infantaria de Angola, em lugar daquela em que fora provido 
em 1651, porque o governador Rodrigo de Miranda Henriques nunca lhe dera posse dela, requerendo por 
isso que o dito governador lhe pagasse as perdas e danos que teve na situação. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 134. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 556. 
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557.  1654, Fevereiro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre os requerimentos de muitas pessoas 
desejando saber se os que serviam de sargentos-mores no Reino de Angola e na capitania do Rio de 
Janeiro seriam renovados no cargo ou se haveria novos provimentos. 
Anexo: lista. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 136. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 557. 
 

558.  1654, Fevereiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do nomeado para capitão de 
Benguela, Sebastião de Lucena de Azevedo, solicitando ajuda de custo para o embarque, a passagem 
dele e de seis criados. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 141. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 558. 
 

559.  1654, Março, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Manuel Cirne da Silva, 
solicitando ajuda de custo para levar para Angola a companhia que levantasse na comarca de Coimbra 
para servir naquele reino, acompanhando o governador Luís Martins de Sousa Chichorro. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 137. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 559. 
 

560.  1654, Março, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a conveniência em enviar Estevão Lamberto 
para Angola, para ocupar o posto de tenente-general de Artilharia, devido à sua experiência e aos serviços 
realizados na Bahia, onde pretendera ocupar posto análogo, não tendo conseguido pelo mesmo estar 
ocupado.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 138. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 560. 
 

561.  1654, Março, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do capitão António Pinheiro 
de Faria, solicitando licença para regressar [a Portugal], com sua casa e mulher, para tratar da sua saúde e 
aí servir; alegando a seu favor os serviços prestados nas fronteiras do Alentejo, no Rio de Janeiro e na 
restauração de Angola. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 139. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 561. 
 

562.  1654, Março, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Francisco Fiúza Correia, 
nomeado para ir devassar os acontecimentos aquando da eleição do novo governador [Bartolomeu de 
Vasconcelos da Cunha], solicitando melhoria e aumento do despacho para o dito lugar, pedindo beca para 
o caso de ter de desistir da vara de corregedor do Civil [de Lisboa] e que no regresso ficasse com o 
primeiro lugar que vagasse na Casa da Suplicação, mais o hábito de Cristo e uma tença, prevendo outras 
situações para o caso de falecer em Angola; alegando a favor do seu pedido os serviços prestados como 
ouvidor da comarca de Bragança e de juiz de fora de Vila Viçosa, dando como exemplo as mercês dadas a 
Fernão de Matos Carvalhosa, Alberto Pais Machado e Dionísio Soares de Albergaria. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 140. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 562. 
 

563.  1654, Março, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do nomeado para capitão de 
Benguela, Sebastião de Lucena de Azevedo, solicitando o envio de mais gente, degredados, munições, 
armas e pólvora, uma vez que após a ocupação holandesa a praça ficara desfalcada de todos eles. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 141. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 563. 
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564.  1654, Março, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a réplica do requerimento do alferes 
Domingos Rodrigues, solicitando o ofício de escrivão da Feitoria e marcas de Angola, a possibilidade de 
renunciar caso adoecesse ou falecesse, e alguns moios de trigo para o sustento da família, alegando a seu 
favor os serviços prestados e o facto de ser pobre e ter mulher e cinco filhos, levando dois consigo para 
servir naquelas partes. 
Anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 142. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 564. 
 

565.  1654, Março, 24, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Simão 
Rodrigues Pereira, solicitando o hábito de Avis ou de Santiago, uma pensão e parte dos bens de D. Pedro 
da Cunha, ausente em Castela, tudo em satisfação dos seus serviços em Angola e no Rio de Janeiro, 
desde 1647, e dos serviços prestados pelo seu primo, João Pinto Pereira, que lhos deixara em testamento. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 143. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 565. 
 

566.  1654, Março, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do nomeado para a capitania 
de Cambambe, Luís Mendes de Vasconcelos, solicitando ajuda de custo para a viagem que faria em 
companhia do governador Luís Martins de Sousa [Chichorro], tal como se concedera ao capitão Domingos 
Guedes e a outros que iam servir capitanias semelhantes. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 144. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 566. 
 

567.  1654, Março, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do irlandês Baltasar Butilher, 
solicitando praça de capitão em Angola, igual posto em Benguela ou o de sargento-mor, em satisfação dos 
seus serviços nas guerras da Alemanha e como ajudante do [governador] Salvador Correia de Sá [e 
Benevides]. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 145. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 567. 
 

568.  1654, Março, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do capitão de uma 
Companhia de Infantaria, Domingos de Azevedo, solicitando para si e para o alferes Domingos Rodrigues 
adiantamento de ordenado por serem pobres e estarem de partida para servir em Angola. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 146. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 568. 
 

569.  1654, Abril, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento dos oficiais da câmara da 
cidade de São Paulo de Angola, solicitando prorrogação, por mais três anos, da provisão de 1650 que lhes 
permitiu adiar o pagamento das dívidas contraídas antes da restauração de Angola, uma vez que a falta de 
comércio não permitia aos moradores ter cabedal para satisfazer os credores. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 147. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 569. 
 

570.  1654, Abril, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do hamburguês, Martim 
Timão, solicitando licença para ir a Angola com fazendas e dali ao Brasil e regressar [a Portugal], por ser 
de nação amiga e residir no Porto há vários anos, em casa de Manuel Rodrigues Isidro. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 148. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 570. 
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571.  1654, Abril, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do rei do Dongo, solicitando a 
restituição dos vassalos que António Teixeira de Mendonça lhe usurpara, bem como uma provisão que 
definisse que os seus vassalos só seriam usados em serviços de Sua Majestade e não para benefício de 
particulares, pedindo que os governadores o favorecessem contra a rainha Ginga. 
Obs.: D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de 
Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga; anexo: carta, carta 
(cópia) e carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 151, 109 e 153. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 571. 
 

572.  1654, Abril, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre outras, de 11 e 31 de Março de 1654, acerca 
da possibilidade de enviar estrangeiros para dois lugares de condestáveis em Angola e um de tenente, 
outro condestável para Benguela e um artilheiro para São Tomé, bem como acerca das ajudas de custo 
que aqueles exigiam pelo facto de irem para terras tão doentias e porque os ordenados adiantados não 
chegavam para preparar a viagem. 
Anexo: consultas e escritos. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 149. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 572. 
 

573.  1654, Maio, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a necessidade de enviar socorro de 
Infantaria para Angola, porque o que o governador [Luís Martins de Sousa Chichorro] levou era insuficiente 
a segurança do envio de escravos para os engenhos de Pernambuco e a conservação do Brasil e de 
Angola. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 150. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 573. 
 

574.  1654, Julho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do capitão de nau, francês, 
Miguel Dantes, solicitando licença para reformar o fiador da viagem que fez a São Tomé, com marinheiros 
franceses, porque não encontrara naquela ilha a carga esperada e porque para não ficar prejudicado 
necessitava ir a Angola e dali ao Brasil para trazer de lá carga de açúcar. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 152. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 574. 
 

575.  1654, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha, de 8 de Março de 1654, acerca das demonstrações de 
pesar que se fizeram naquele reino pela perda do príncipe D. Teodósio. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 154. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 575. 
 

576.  1654, Outubro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do mestre de campo, João 
Fernandes Vieira, solicitando provisão de fora ou apostilha à sua patente, para que pudesse fazer o preito 
e homenagem a Sua Majestade perante os oficiais da câmara da cidade de São Paulo de Angola, 
escusando-o de ir ao reino fazê-lo pessoalmente. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 155. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 576. 
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577.  [post. 1654, Outubro, Lisboa]  
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por André da Fonseca Gomes como 
capitão da fortaleza de Massangano, provendo à sua custa o presídio com mantimentos, armas e 
munições, recolhendo a Infantaria e os moradores que escaparam do arraial de Gango, onde foi 
aprisionado o governador Pedro César de Meneses, sem nunca ter recebido soldo e apesar disso voltara 
em 1651 com o governador Rodrigo de Miranda Henriques, sendo logo provido de capitão-mor de 
Benguela, cargo que exercia em Outubro de 1654 quando auxiliou o governador Luís Martins de Sousa 
[Chichorro]. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 577. 
 

578.  1654, Novembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
sargento-mor de Angola, sendo candidatos o capitão Manuel da Silva Freire, o capitão Alonso Castelhanos 
da Silva e Manuel de Paços e Figueiroa, sendo ainda proposto pelo Conselho o capitão Tomás Borges de 
Madureira. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 156. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 578. 
 

579.  1654, Novembro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento dos contratadores dos 
direitos reais de Angola, Tomás Figueira Bultão e Diogo Sanches Caroço, solicitando as ordens 
necessárias para que os contratadores do Brasil não tomassem os efeitos que tinham os procuradores dos 
suplicantes do procedido das fazendas que remetiam pelo dito contrato. 
Anexo: contrato (cópia de capitulo). 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 157. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 579. 
 

580.  1654, Novembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do cirurgião João Luís Leitão, 
solicitando confirmação da carta comissária de cirurgião-mor de Angola, passada pelo cirurgião-mor de 
Sua Majestade, para exercer o ofício naquelas partes e examinar os que lá curavam e sangravam com 
recurso à cirurgia, sem terem carta de aprovação, provocando muitas mortes. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 158. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 580. 
 

581.  [post. 1654] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Francisco Fernandes Machado, 
na Bahia e em Angola, e os serviços prestados pelo seu irmão, Miguel Fernandes de Mendonça, que lhe 
pertenciam por sentença do Juízo das Justificações. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 581. 
 

582.  [ant. 1655] 
INFORMAÇÃO para o governador do Brasil sobre o envio de socorro a Angola, o carregamento da 
respectiva caravela e o embarque de André Vidal [de Negreiros], a fim de assumir o governo do Maranhão. 
Obs.: datação pela nomeação de André Vidal de Negreiros para o governo do Maranhão; no verso do doc. 
existe um requerimento de João Soares de Brito, ver AHU_CU_005-02, Cx. 11, D. 1341. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 582. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 101 / 1286 

 

583.  [ant. 1655, Janeiro, 5] 
CARTA de António Pereira de Sousa, ao rei [D. João IV] sobre o auto dos papéis de serviço do capitão 
António de Azevedo Teixeira, [em virtude deste solicitar a renovação do cargo de capitão do forte de São 
Paulo do Morro da cidade de Luanda], em satisfação dos seus serviços. 
Obs.: m. est.; anexo: certidões e provisão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 2 e 3; cx. 4, doc. 8 e 11. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 583. 
 

584.  1655, Janeiro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre outra, de 19 de Dezembro de 1654, acerca 
do requerimento do nomeado para sargento-mor de Angola, capitão [de mar e guerra], Manuel da Silva 
Freire, solicitando o mesmo soldo que tinham recebido os seus antecessores. 
Obs.: data incorrecta inscrita no final da consulta; anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 584. 
 

585.  [ant. 1655, Fevereiro, 15] 
REQUERIMENTO do capitão António de Azevedo Teixeira, ao rei [D. João IV] solicitando o hábito de 
Cristo, uma tença, uma pensão, moios de trigo anuais no almoxarifado de Santarém e um ofício de justiça, 
em remuneração dos quinze anos que servira em Angola, despendendo a sua fazenda e usando os seus 
escravos nas fortificações, trincheiras, artilharia e munições daquela praça. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 4, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 585. 
 

586.  1655, Fevereiro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, ao rei [D. João IV] 
respondendo ao pedido de informação sobre o provimento e a qualidade dos ofícios de escrivão da 
Fazenda, Vedoria e matrícula [da gente de guerra] de Angola, o respectivo ordenado e a competência de 
António de Castro e Sousa, casado com Maria Caldeira, criada da casa de Sua Majestade, uma vez que 
requerera os ditos ofícios alegando que os criara. 
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 586. 
 

587.  1655, Fevereiro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, e o requerimento de Luís da Mota da Silveira, relativos ao 
provimento deste na serventia do cargo de feitor de Angola, por iniciativa do governador, perante o fim do 
provimento de Manuel Rodrigues Nunes. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 587. 
 

588.  1655, Fevereiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
feitor da Fazenda de Angola, em virtude de terminar o provimento de Manuel Rodrigues Nunes, sendo 
candidatos João Vaz da Silva, João da Mesquita, Balthasar van Dunen, Luís de Crasto e Pedro Rodrigues 
Torres. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 588. 
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589.  1655, Março, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Agostinho Freire, 
solicitando licença para que João Apolinário servisse os ofícios de meirinho do mar e patrão-mor de 
Angola, que pertenciam ao suplicante, porque indo servir na Índia não podia casar a filha, em quem 
futuramente renunciaria os ditos cargos, conforme um alvará que já obtivera.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 589. 
 

590.  1655, Março, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do flamengo Francisco de 
Bloés, solicitando licença para ir a Angola arrecadar os bens dos seus irmãos, lá falecidos, Pero e Isaac 
Bloés, uma vez que era o parente mais próximo.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 590. 
 

591.  1655, Abril, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de António de Castro de 
Sousa, solicitando, em satisfação dos serviços prestados, confirmação do posto de capitão da Companhia 
de cavalos de Angola, em que fora provido pelo governador Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha, como 
se fizera ao seu antecessor, António Teixeira de Melo.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 591. 
 

592.  1655, Abril, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a réplica do requerimento do escrivão da 
Feitoria e marcador dos escravos de Angola, Miguel Rodarte, solicitando permissão para renunciar à 
renovação do dito ofício, por mais três anos, por não poder cumpri-los por questões de saúde. 
Anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 592. 
 

593.  1655, Junho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, solicitando madeira, alguma dela lavrada, para a reparação da 
artilharia daquela praça, devendo aquela ser enviada pelos ministros da Fazenda do Brasil por conta dos 
escravos do contrato de Angola. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 593. 
 

594.  1655, Junho, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, acerca da necessidade de anular o valor fixado para que os 
navios castelhanos, que trouxessem ouro, prata e outros géneros das Índias pudessem entrar naquele 
porto.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 594. 
 

595.  1655, Junho, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do ouvidor-geral de Angola, Bento 
Teixeira de Saldanha, alertando que o governador Luís Martins de Sousa [Chichorro] mandara um navio 
comerciar às Índias de Castela ou ao Rio da Prata, permitindo que o mestre do navio só pagasse, no 
regresso a Angola, o donativo que Sua Majestade impunha a este tipo de comércio.  
Obs.: m. est.; anexo: carta e certidão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 595. 
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596.  1655, Junho, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre as cartas do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro e do ouvidor-geral do reino, Bento Teixeira de Saldanha, acerca 
dos navios castelhanos e de uma nau genovesa que aportaram naquele reino, apesar das ordens régias 
em contrário. 
Obs.: m. est.; anexo: carta, certidões e carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 14 e 42. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 596. 
 

597.  1655, Junho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, acerca de uma informação relativa a irregularidades no contrato 
de Angola, envolvendo o contratador flamengo [Tomás Figueira Bultão].  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 597. 
 

598.  1655, Junho, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, acerca da reforma que fizera no presídio da praça de São Paulo 
da Assunção [de Luanda], ao nível do número e da distribuição de infantes e capitães pelas companhias, 
devido à importância da praça para aquele reino.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 598. 
 

599.  1655, Junho, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, acerca do bando que lançou relativamente aos que infringiam a 
proibição de ir às feiras e sobre as diligências que tomara para castigar os que vendiam pólvora e armas no 
sertão.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 599. 
 

600.  1655, Junho, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, acerca das razões por que não se podia cultivar açúcar e 
beneficiar algodão no rio do Bengo, conforme explicaram os oficiais da câmara da cidade de São Paulo da 
Assunção de Angola ao governador. 
Obs.: beneficiar algodão era o termo usado para uma das etapas de fabrico da fibra de algodão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 600. 
 

601.  1655, Junho, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, e o requerimento de António Gomes de Gouveia, relativos ao 
provimento deste no cargo de capitão de Angola, devido ao falecimento de Sebastião de Lucena de 
Azevedo. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 601. 
 

602.  1655, Julho, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do ouvidor-geral de Angola, Bento 
Teixeira de Saldanha, acerca da necessidade de haver dois tabeliães e não um, podendo o escrivão da 
Ouvidoria-geral servir de tabelião, advertindo que os escrivães dos presídios deveriam ter a propriedade do 
cargo e não a serventia.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 602. 
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603.  1655, Julho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de um castelhano de Cádis, 
D. Jerónimo de Chaves, solicitando licença para comerciar em Angola, para onde fora comerciar escravos, 
já que em Cádis não havia impedimento para os barcos castelhanos irem a Angola, mas chegando lá só o 
deixaram entrar por estar em risco de naufragar e a fazenda foi retida. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 6, D. 617; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 603. 
 

604.  1655, Julho, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do cavaleiro professo na 
Ordem de Cristo, João Bocarro Quaresma, solicitando que o seu filho, Lourenço Gonçalves Pereira, 
servisse em seu lugar na fortaleza de Cambambe, uma vez que ele servia como capitão de cavalos nas 
fronteiras do Alentejo e não podia usufruir da mercê que lhe fora concedida. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 604. 
 

605.  1655, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de António Honrado do Rego, 
solicitando a propriedade do oficio de escrivão do mar de Angola, em que fora provido pelo governador e 
capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 605. 
 

606.  1655, Julho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, acerca da ganância e da falta de obediência dos religiosos 
capuchos [capuchinhos] em Angola, nomeadamente de frei Boaventura de Sorrento [Bonaventura de 
Sorrento]. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 606. 
 

607.  1655, Julho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre outra, de 27 de Janeiro de 1652, que 
confirmara o provimento dos ofícios de escrivão da Fazenda, Vedoria e Contadoria-geral e matrícula da 
gente da guerra do reino e Angola, em Sebastião Teixeira de Azevedo, por este ser casado com Maria 
Caldeira; face ao falecimento dela, o Conselho questionou se os ofícios ficariam na propriedade de 
Sebastião Teixeira de Azevedo ou se deveriam ser consultados. 
Anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 607. 
 

608.  1655, Julho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, acerca da necessidade de fortificar a cidade de São Paulo, 
remetendo a planta que mandou fazer e solicitando gente para defender aquela praça; o conselho levou 
em consideração a opinião de vários engenheiros, nomeadamente a de João Gilot, quanto às fortificações 
a executar. 
Obs.: m. est.; ver planta em AHU_CARTm_001,D. 235; anexo: carta régia (cópia) e carta. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 25-A. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 608. 
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609.  1655, Julho, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO DE DEVASSA mandado fazer pelo ouvidor e auditor-geral de Angola, Bento Teixeira de Saldanha, 
sobre o ferimento causado ao sargento do forte de Santo António, João Gonçalves, e ao soldado Manuel 
João, da Companhia do capitão João de Araújo, a 26 de Julho de 1655, no cumprimento da ordem do 
governador [Luís Martins de Sousa Chichorro] para prender uma negra que fugira da senzala dos religiosos 
de São José, tendo sido atacados por negros armados com arcos e flechas. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 609. 
 

610.  [ant. 1655, Agosto, 19] 
REQUERIMENTO [do capitão Gonçalo Nogueira], ao rei [D. João IV] solicitando o hábito de Cristo e uma 
pensão, pagos nas rendas do Brasil, bem como a capitania de Massangano, por esta estar prestes a vagar. 
Obs.: m. est.; doc. incompl. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 610. 
 

611.  1655, Agosto, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Câmara, Almotaçaria, Auditoria e Ouvidoria-geral da cidade de São 
Paulo da Assunção de Angola, Bento Baptista de Parada, trasladando um capítulo de um ofício que o 
capitão da fortaleza de Cambambe escrevera ao governador Luís Martins de Sousa Chichorro, solicitando 
o envio do padre frei Jacinto porque tinham ficado sem capelão para dizer a missa. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 611. 
 

612.  1655, Setembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, acerca do sucesso militar contra os gentios da província de 
Quiçama, onde Vicente Pegado foi substituído pelo cabo de Companhia, Diogo Gomes Morales; referindo a 
traição do rei do Congo e a cumplicidade de um religioso da Ordem Terceira; aconselhando que o rei fosse 
castigado e o prelado da Ordem advertido para que os seus religiosos não dessem maus exemplos; 
informando do aviso do capitão António Gomes de Gouveia, que governava o presídio de Benguela; 
enviando uma amostra do cobre de Benguela.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 612. 
 

613.  1655, Setembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do ex-governador e capitão-general 
de Angola, Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha, acerca do seu governo e da passagem de poder para o 
seu sucessor, Luís Martins de Sousa Chichorro; foram anexas relações mencionando as consultas 
realizadas acerca da eleição do ex-governador.  
Anexo: relações.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 26; cx. 5, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 613. 
 

614.  1655, Setembro, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa [Chichorro], ao rei [D. João IV] 
sobre a guerra na província de Quiçama, os acordos intentados com a rainha Ginga, a sua irmã [D. 
Bárbara] e o rei Jaga Cassanje, bem como a traição do rei do Congo, a localização e as características das 
fortificações construídas, o provimento do capitão Manuel de Tovar Fróis no lugar do francês tenente-
general de Artilharia; solicitando verbas porque o rendimento do contrato de Angola apenas chegava para 
as despesas ordinárias.  
Obs.: m. est.; D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e 
de Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 614. 
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615.  1655, Setembro, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [do governador e capitão-general de Angola], Luís Martins de Sousa Chichorro, ao rei [D. João IV] 
sobre as receitas e despesas da Fazenda Real em Angola, desde o governador Salvador Correia de Sá [e 
Benevides], a falta de rendimento para o aumento de soldados no presídio e para a guerra e as 
fortificações.  
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 615. 
 

616.  1655, Setembro, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa [Chichorro], ao rei [D. João IV] 
sobre as relações elaboradas por Bartolomeu Pais de Bulhão e Francisco de Vasconcelos da Cunha, 
acerca do modo de defender, guarnecer e fortificar aquele reino; [tendo-lhe as relações sido remetidas pelo 
Conselho Ultramarino, após a consulta de 4 de Março de 1655, para as apreciar].  
Anexo: consulta e cartas. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 616. 
 

617.  1655, Setembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do castelhano de Cádis, D. 
Jerónimo de Chaves, solicitando que a verba da venda das fazendas perecíveis que levara para Angola 
para comerciar escravos, fosse convertida em negros e que, pagando os direitos devidos, pudesse partir 
para outros portos. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 5, D. 603. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 617. 
 

618.  1655, Outubro, 26 Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento dos castelhanos, Salvador 
Pinto e Andrés del Castilho, solicitando a restituição do valor das fazendas que levaram, no navio São João 
de Deus, para a cidade de São Paulo da Assunção, onde o governador Luís Martins de Sousa [Chichorro] 
os deixara entrar para logo sequestrar os bens, apesar de terem licença para comerciar escravos; o 
conselho analisou ainda uma carta do dito governador e do capitão do navio em causa, André Dias de 
Oliveira. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 6, D. 622. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 618. 
 

619.  1655, Dezembro, 16 Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta [do enviado português em Londres], 
Francisco Ferreira Rebelo, de 24 de Setembro de 1654, alertando que parte do governo holandês queria 
que as forças usadas no comércio do mar Báltico fossem recuperar as conquistas perdidas na América, e 
ele, apesar de não temer pelo Brasil receava por Angola, devido à falta de defesa e ao intento dos 
holandeses em vender escravos nas Índias de Castela; alertava ainda que duas naus de Génova tinham 
ido carregar escravos a Angola, devendo castigar-se os cúmplices deste comércio ilegal. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 5, D. 619. 
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620.  1656, Janeiro, 7 Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para o ofício de 
provedor da Fazenda Real de Angola, em virtude do nomeado para o ofício de ouvidor daquele reino, 
Santos de Sousa Galhardo, não apresentar os documentos que justificassem a acumulação dos dois 
ofícios, sendo propostos os capitães Álvaro de Aguilar Osório, Tomás Borges Madureira e António de 
Castro de Sousa. 
Anexo: requerimento, conhecimento, traslado, mandado e informação. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 620. 
 

621.  1656, Fevereiro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara de Angola, ao rei [D. João IV] elogiando o trabalho e o zelo dos religiosos 
capuchinhos; queixando-se do prejuízo que o povo tinha com a guerra contra o rei do Congo e com um 
negro que servia este monarca, chamado Jaga Cabuço, que tirava escravos aos moradores; solicitando 
restituição por tantas perdas. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 621. 
 

622.  1656, Fevereiro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do castelhano das Canárias, 
Salvador Pinto, solicitando licença para ser ele a cobrar os bens que o governador Luís Martins de Sousa 
Chichorro sequestrara, a si e ao seu companheiro, Andrés del Castilho, quando levaram a Angola um navio 
carregado de fazendas para comerciar. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 6, D. 618. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 622. 
 

623.  1656, Fevereiro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a necessidade de vigiar o transporte de 
degredados [para Lisboa], para que não fugissem, como sucedera naquele ano em Santarém, devendo os 
fugitivos ser procurados para que o país não ficasse cheio de criminosos e as conquistas com falta de 
gente. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 623. 
 

624.  1656, Fevereiro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre outra, de 2 de Outubro de 1655, acerca do 
desempenho do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, e sobre o envio 
de um síndico para devassar o ouvidor de Angola e tirar a residência do governador assim que este 
terminasse o seu triénio e fosse substituído por João Fernandes Vieira. 
Obs.: m. est.; anexo: consulta, requerimento, carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 624. 
 

625.  1656, Fevereiro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa [Chichorro], ao rei D. João IV 
sobre o sucesso da abertura do comércio de escravos no Rio da Prata, o retorno de prata que houve, a 
chegada dos capuchinhos italianos da missão autorizada por Sua Majestade, as boas perspectivas que 
tinha na guerra que mandara fazer na província de Quiçama e a obediência de um dos principais sobas.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 625. 
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626.  1656, Fevereiro, 26, Lisboa 
ALVARÁ do rei [D. João IV] concedendo a Luís Teles Barreto a fortaleza de Ambaca, por três anos, depois 
de servir dois anos, com competência, em praça assentada em Angola, visto a renúncia que o seu pai, 
Matias Teles Barreto, fizera da fortaleza em filho ou filha. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 626. 
 

627.  1656, Março, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do capitão Francisco Sidrales 
Souto Maior, solicitando a capitania da fortaleza de Cambambe, em virtude de Francisco Mendes ter 
falecido e de António Gomes de Gouveia ocupar a capitania-mor do reino de Benguela, a que ele tinha 
direito, mas não tinha cabedal para sucessivos requerimentos. 
Anexo: consulta e certidão.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 627. 
 

628.  1656, Março, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a réplica do requerimento dos genoveses 
Francisco Maria Rosso e Agostinho Castelete, solicitando a restituição das fazendas que restassem das 
que tinham enviado para comerciar em Angola, [na nau Nossa Senhora de Guapulo e Guadalupe, de que 
fora capitão João Baptista Pluma], uma vez que, devido à proibição de negociar com estrangeiros, o 
governador [Luís Martins de Sousa Chichorro] confiscara a nau e a carga até resolução régia, há mais de 
um ano. 
Anexo: consulta e certidão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 43 e 1. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 628. 
 

629.  1656, Março, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do cavaleiro da Ordem de 
Cristo, capitão Francisco Ferreira de Vasconcelos, solicitando o cargo de sargento-mor de Angola, porque 
Manuel da Silva Freire, que nele havia sido provido, ia nas armadas do reino para servir na Ilha de São 
Miguel. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 629. 
 

630.  1656, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de D. Fernando de Velasco, 
solicitando a serventia dos ofícios de juiz dos órfãos e causas do mar de Angola, por seis anos, em 
satisfação dos serviços prestados no Rio de Janeiro e por ter muitos familiares a seu cargo. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 630. 
 

631.  1656, Abril, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do alferes Alberto Furtado de 
Mendonça, solicitando a Companhia de Angola em que servira o capitão Manuel de [Tovar] Fróis, porque o 
suplicante embarcara com o governador Luís Martins de Sousa Chichorro com a promessa verbal dos 
conselheiros de que receberia a primeira Companhia que vagasse e já lá estava há dois anos sem posto 
que o sustentasse e gastando a sua fazenda. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimento e certidões. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 631. 
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632.  [ant. 1656, Abril, 20] 
REQUERIMENTO do capitão Fernão Velho de Araújo, natural da cidade de Luanda, para que corresse 
folha pela Auditoria-geral da Corte, a fim de provar a sua inocência e serviços realizados nas guerras de 
Angola e do Brasil.  
Obs.: m. est.; doc. numerado de fl. 1 a 14; ver AHU_CU_009, Cx. 4, D. 377; anexo: mandado, traslado, 
conhecimento e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 47, cx. 181, doc. 110. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 632. 
 

633.  1656, Maio, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de André Ferreira [de 
Amaral], solicitando uma tença no Almoxarifado dos vinhos ou da portagem para poder sobreviver e porque 
não obtivera licença para renunciar ao cargo de pagador de Angola, conforme atestavam as consultas [de 
19 de Novembro e 9 de Dezembro de 1655], tudo em satisfação pelos serviços prestados. 
Obs.: m. est.; consultas e requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 633. 
 

634.  [post. 1656, Maio, 8], São Salvador do Congo  
CARTA (cópia de 3) do rei do Congo, D. Garcia, de 15 de Janeiro de 1655, de 15 de Novembro de 1654 e 
de 8 de Maio de 1656, sobre o suborno de Castela a alguns frades, o acordo de paz estabelecido com os 
religiosos e o governador [Salvador Correia de Sá e Benevides], e um aviso acerca da aproximação de 
uma armada holandesa a Luanda. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 634. 
 

635.  [ant. 1656, Junho, 10] 
REQUERIMENTO do cabo de Companhia, Diogo Gomes, morador em São Paulo da Assunção [de 
Luanda], ao rei D. João IV solicitando provimento na capitania-mor de Angola, por findar o triénio de 
Bartolomeu de Vasconcelos [da Cunha]. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 635. 
 

636.  1656, Junho, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a réplica do requerimento do licenciado 
António da Fonseca e Brito, solicitando que a ajuda de custo que lhe seria paga em Angola pelas 
diligências de que fora incumbido fosse entregue [em Lisboa], alegando a seu favor os serviços prestados, 
ser pobre e ter seis filhos pequenos. 
Anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 58 e 51. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 636. 
 

637.  1656, Julho, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre as dúvidas que surgiram quanto ao 
cumprimento do decreto que ordenava o pagamento dos fretes da nau, em Angola, a António Vaz de 
Oliveira, pelos direitos dos escravos que iam daquele reino para o Brasil. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 637. 
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638.  [ant. 1656, Julho, 18] 
REQUERIMENTO do capitão Diogo Monteiro da Fonseca, ao rei [D. João IV] solicitando que o seu pedido 
e os seus serviços fossem reavaliados para ser restituído na Companhia de Angola com uma pensão, 
pedindo também o primeiro posto maior ou da fortaleza que vagasse em Angola e o foro de fidalgo, 
solicitando para dote da sua filha o hábito de uma das três ordens.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 638. 
 

639.  1656, Julho, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa [Chichorro], ao rei [D. João IV] 
sobre o apresto da nau capitânia de António de Sousa de Meneses, que vinha da Índia; informando que os 
holandeses queriam tomar a ilha de Ceilão, pelo interesse que tinham na canela e em impedir a navegação 
portuguesa naquelas partes, sendo necessário defendê-la e enviar dinheiro; relatando o que fizera para 
defender a praça de Angola, nomeadamente as obras no forte desenhado pelo engenheiro Gilot; dando 
conta da obediência dos quiçamas, do acordo de paz com a rainha Ginga e da cristianização nas terras do 
Jaga Cassanje; solicitando soldados.  
Obs.: D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de 
Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 639. 
 

640.  [ant. 1656, Julho, 28] 
REQUERIMENTO do capitão Diogo Monteiro e Fonseca ao rei [D. João IV] solicitando aumento de pensão 
e o posto de sargento-mor de Angola, que vagara por falecimento de Manuel da Silva Freire, mais o foro de 
fidalgo e o hábito de Cristo para quem casasse com a sua filha. 
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 640. 
 

641.  1656, Julho, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Fazenda Real, Contadoria, Vedoria-geral e da matrícula da gente de 
guerra de Angola, Sebastião Teixeira de Azevedo, atestando a existência no cartório daquele reino de um 
caderno de recibos das pessoas que ali serviam e com que ordenado.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 641. 
 

642.  1656, Julho, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, ao rei [D. João IV] 
sobre o apresto da nau onde vinha da Índia o capitão-mor António de Sousa de Meneses e o interesse 
holandês na ilha de Ceilão; dando conta do acordo de paz com a rainha Ginga e do ataque holandês a 
Angola; solicitando socorro de Infantaria para defesa da praça, nomeadamente devido aos descaminhos 
praticados pelas naus que vinham a Angola e pelo feitor dos contratos.  
Obs.: repete parte do conteúdo da carta de 19 de Julho de 1656; D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola 
foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais 
conhecida por rainha Ginga. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 642. 
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643.  1656, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, afirmando que se precipitara na primeira avaliação dos ministros 
daquele reino, dando conta das culpas do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real, Bento Teixeira de 
Saldanha. 
Obs.: m. est.; apesar da carta apensa não ser da data indicada na consulta, o conteúdo justificou a sua 
junção ao processo, podendo tratar-se de uma 2ª via; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 643. 
 

644.  1656, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, solicitando socorro de Infantaria para os presídios, porque as 
mortes e as doenças causadas pelo clima e pelas guerras na [província de] Quiçama dizimavam os 
soldados; o conselho anexou a consulta de 12 de Abril de 1656 acerca do socorro necessário a Angola. 
Anexo: consulta e carta. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 644. 
 

645.  1656, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, acerca dos estrangeiros que naquele reino comerciavam e 
assistiam o rei do Congo, tendo identificado nessas circunstâncias o holandês Balthasar van Dunen e o 
catalão Diogo Sanches Caroço, na cidade de Luanda, e o flamengo Paulo Escorel, em Benguela. 
Obs.: m. est.; nomes actualizados pela grafia actual; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 645. 
 

646.  1656, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, acerca da fuga de escravos dos moradores da cidade de São 
Paulo, induzidos por um negro que lutava pelo rei do Congo contra o conde do Sonho, e da proposta dos 
oficiais da câmara da cidade para que ele signatário castigasse o dito negro. 
Obs.: m. est.; conde de Sonho é a forma como os portugueses conheciam o mani Sonho, senhor da 
província do Sonho, no reino do Congo; anexo: carta, certidão (cópia) e certidão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 61 e 60. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 646. 
 

647.  1656, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, de 17 de Setembro de 1655, queixando-se que os eclesiásticos 
se preocupavam mais com as conveniências temporais do que com as espirituais, querendo até que os 
seus escravos matassem e roubassem em seu benefício, ficando eles livres da justiça secular; referindo 
que os padres da Companhia [de Jesus] tinham bens e privilégios excessivos, sugerindo que para pôr 
cobro à situação fosse a Angola um visitador.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 62 e 23. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 647. 
 

648.  1656, Agosto, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, acerca das boas perspectivas que tinha na guerra que mandara 
fazer na província de Quiçama, e da obediência prestada por um dos sobas mais importantes. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 648. 
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649.  1656, Agosto, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, de 25 de Fevereiro de 1655, acerca do sucesso do navio 
castelhano que enviara com escravos ao Rio da Prata, tendo enviado outro no retorno deste, em virtude da 
falta que os moradores do porto de Buenos Aires tinham de escravos e do proveitoso retorno de prata para 
Angola. 
Obs.: m. est.; anexo: carta 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 128. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 649. 
 

650.  1656, Agosto, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a licença de residência que Sua Majestade 
dera aos religiosos capuchinhos italianos em Angola, em resposta ao pedido dos oficiais da câmara e dos 
moradores da cidade de São Paulo da Assunção, facto que mereceu o agradecimento por escrito do 
prelado [frei Jacinto de Vetralla, a 28 de Julho de 1656]. 
Obs.: m. est.; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 65 e 55. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 650. 
 

651.  1656, Agosto, 8, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do desembargador da 
Casa do Porto, António da Fonseca e Brito, que ia sindicar o governador e o ouvidor-geral daquele reino, 
solicitando as ordens necessárias às diligências de que fora incumbido, bem como a nomeação de um 
escrivão e de salário.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 651. 
 

652.  [post. 1656, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO do cavaleiro professo da Ordem de Santiago e capitão, Diogo Monteiro da Fonseca, ao 
rei [D. João IV] solicitando o posto de capitão-mor da guerra de Angola, por findar o triénio de Bartolomeu 
de Vasconcelos da Cunha. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 652. 
 

653.  1656, Agosto, 15, Lisboa 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa [Chichorro], ao rei [D. João IV] 
informando que mandara o castelhano D. Jerónimo de Chaves pagar os direitos na Alfândega, e 
queixando-se que por ser cumpridor muitos o molestavam e poucos o ajudavam, como era o caso do 
ouvidor-geral e do feitor dos contratos; afirmando que este último agia mesmo em prejuízo da Fazenda 
Real. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 653. 
 

654.  1656, Agosto, 21, Lisboa 
REQUERIMENTO do capitão-mor Pero de Barreiros, ao rei [D. João IV] solicitando através do seu 
procurador, Domingos Barreiros de Carvalho, o posto de capitão-mor de Angola, em satisfação dos 
serviços prestados como soldado, sargento, alferes, capitão, sargento-mor e capitão-mor, nomeadamente 
na fortaleza de Muxima, lutando contra os holandeses e os sobas de Quiçama, Gunga, Songa, Canoca e 
outros que impediam a passagem do rio Quanza. 
Anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 654. 
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655.  1656, Agosto, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Maria dos Reis, filha de 
Agostinho Freire, ao rei D. João IV solicitando licença para renunciar aos ofícios de meirinho do mar e 
patrão-mor de Angola, para se sustentar a si e à sua mãe com o procedido deles, uma vez que pelo alvará 
de 12 de Agosto de 1651 o seu pai pudera renunciar os cargos em quem casasse com ela, mas já casara 
três vezes e os seus maridos morriam assim que ocupavam os ofícios, deixando-a desamparada. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 655. 
 

656.  1656, Setembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
sargento-mor de Angola, sendo candidatos o capitão Francisco Ferreira de Vasconcelos, o cavaleiro da 
Ordem de Cristo Diogo Coelho de Albuquerque, António Pinheiro de Góis e Diogo Monteiro da Fonseca. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 656. 
 

657.  [ant. 1656, Setembro, 5] 
REQUERIMENTO de José Carrasco, ao rei [D. João IV] solicitando uma tença paga nos direitos de Angola 
para ele e sua mulher, e a propriedade do ofício de escrivão da Ouvidoria-geral de Angola e seus anexos, 
que tinham vagado. 
Obs.: m. est.; anexo: parecer (minuta) e certidão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 657. 
 

658.  1656, Setembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do governador e capitão-
general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, solicitando prorrogação no governo daquele reino, 
[alegando que dera início ao comércio com Buenos Aires, de onde se esperavam vantagens para a 
Fazenda Real e os seus vassalos]. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 658. 
 

659.  1656, Setembro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre outra, de 5 de Setembro de 1656, acerca do 
requerimento do desembargador [da Casa do Porto], António da Fonseca e Brito, [que ia sindicar o 
governador e o ouvidor-geral de Angola], solicitando que o seu salário fosse pago desde o dia da partida 
até ao dia do regresso ao Reino. 
Anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 659. 
 

660.  1656, Setembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para os ofícios de 
escrivão das causas do mar, de inquiridor, contador e distribuidor e de pagador geral da conquista de 
Angola, sendo candidatos Miguel de Paiva de Leão, Domingos Pinto, João Correia Pimentel, Jorge 
Pimenta de Sousa e Francisco Sidrales Souto Maior; referindo que fora concedida licença de renúncia de 
ofícios a André Ferreira.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 660. 
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661.  1656, Setembro, 20, Bahia 
CARTA do provedor da Fazenda Real do Brasil, Mateus Ferreira Vilas Boas, ao rei [D. João IV] informando 
que aportara na capitania do Espírito Santo um navio [de Angola], vindo de Buenos Aires, do mercador 
português Domingos Vieira Veigão, tendo-se tirado devassa e sequestrado a embarcação e as fazendas 
que trazia.  
Anexo: parecer (minuta) e cartas (cópias). 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 661. 
 

662.  1656, Setembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre as cartas dos oficiais da câmara da cidade 
de São Paulo da Assunção [de Luanda], do reitor do colégio da Companhia de Jesus e do prelado dos 
religiosos da Terceira Ordem de São Francisco, solicitando um secretário para auxiliar no governo do reino 
e na administração dos particulares, sugerindo para o cargo o alferes João Correia Pimentel. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 662. 
 

663.  1656, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Francisco Gonçalves 
Ferraz, solicitando provisão para servir de mestre e capitão do galeão que se estava a fazer na Bahia para 
substituir o galeão Santo Tomás, em satisfação dos serviços prestados como mestre em vários navios, 
tendo ido a Angola, à Baia e ao Rio de Janeiro ao serviço de vários governadores.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 663. 
 

664.  [ant. 1656, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO de António Pereira de Abreu, ao rei [D. João IV] solicitando confirmação do posto de 
capitão da fortaleza de Nossa Senhora da Guia em Angola, que servia com patente dada pelo governador 
Luís Martins de Sousa Chichorro. 
Anexo: auto e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 664. 
 

665.  1656, Outubro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do nomeado para sargento-
mor de Angola, capitão Francisco Ferreira de Vasconcelos, solicitando que na patente do posto fosse 
declarado soldo igual ao dos seus antecessores. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 665. 
 

666.  1656, Outubro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do desembargador António 
da Fonseca e Brito, que ia em diligência ao reino de Angola [devassar o governador e o ouvidor-geral], 
solicitando provisão para que nem os governadores, nem os ministros ou os oficiais se intrometessem nas 
suas diligências, nem lhe pedissem contas das mesmas.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 666. 
 

667.  1656, Outubro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do governador e capitão-
general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, solicitando que o desembargador António da Fonseca 
e Brito não fosse para Angola tanto tempo antes do fim do seu triénio, devido aos inconvenientes que 
costumavam surgir nessas situações.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 667. 
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668.  1656, Outubro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Angola, em virtude de findar o triénio de Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha, sendo 
candidatos Diogo Gomes, João de Oliveira Delgado, António da Fonseca de Ornelas, Diogo Coelho de 
Albuquerque, Diogo Monteiro da Fonseca e Pero Barreiros. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 668. 
 

669.  1656, Outubro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do mestre de campo João 
Fernandes Vieira, solicitando que quando fosse ocupar o governo de Angola, no final do triénio do 
governador Luís Martins de Sousa [Chichorro], pudesse largar o terço de Pernambuco em António Dias 
Cardoso, bem como o governo da capitania da Paraíba, onde substituía Matias de Albuquerque Maranhão, 
ausente no Rio de Janeiro. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 669. 
 

670.  1656, Novembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre pertencer ao Conselho da Fazenda a 
deliberação acerca da carta do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, 
relativa à cobrança dos direitos das fazendas da nau da Índia, em Angola, conforme licença dada pelos 
oficiais daquele reino. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 670. 
 

671.  1656, Novembro, 14, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei [D. Afonso VI] concedendo a Rodrigo de Resende, filho de Jorge Nogueira de 
Novais, a doação irrevogável que fora concedida a Paulo Dias de Novais em 1591, e que passara para 
Jorge Nogueira de Novais por sentença de justificação, consistindo de um juro e herdade de trinta e cinco 
léguas de terra na costa de Angola, desde o rio Quanza para sul, com obrigação de passar para os filhos, 
netos, herdeiros e sucessores, ascendentes e transversais de Paulo Dias de Novais, sendo eles capitães e 
governadores daquele reino, com jurisdição cível e crime, apresentação de ouvidor e mais ofícios, 
alcaidarias mores de todas as vilas e povoações, comendas de águas, marinhas de sal e outros engenhos, 
e mais vinte léguas de terra ao longo da costa, livre e isenta, não podendo a mercê sair dos herdeiros e 
descendentes em linha, nem a capitania e o governo ser partida, trocada ou perdida, tudo em satisfação 
dos serviços de Paulo Dias de Novais e de seu avô Bartolomeu Dias de Novais, e pelas despesas que 
Rodrigo faria para conquistar e povoar Angola, sem ajudas da Fazenda Real.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 671. 
 

672.  1656, Novembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do nomeado para o 
governo de Angola e mestre de campo, João Fernandes Vieira, solicitando Infantaria para a defesa daquele 
reino. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 672. 
 

673.  1656, Novembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do nomeado para o 
governo de Angola e mestre de campo, João Fernandes Vieira, solicitando que lhe dessem, em 
Pernambuco, mosquetes e arcabuzes para juntar à pólvora, às munições e aos serralheiros que levava 
para defesa daquele reino.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 673. 
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674.  1656, Novembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do nomeado para o 
governo de Angola e mestre de campo, João Fernandes Vieira, solicitando que lhe dessem, em 
Pernambuco, peças de artilharia para melhorar a capacidade defensiva das fortificações e da barra da 
cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda].  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 674. 
 

675.  1656, Novembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do nomeado para o 
governo de Angola e mestre de camp,o João Fernandes Vieira, solicitando permissão para levar, à custa 
da sua fazenda, os cavalos necessários para formar duas companhias para assistirem os oficiais e 
acudirem onde fosse preciso.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 675. 
 

676.  1656, Novembro, 24, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de João da 
Costa, filho de Domingos Jorge, natural de Coimbra e morador em Angola, solicitando a capitania de 
Cambambe, por três anos, o hábito de uma das três ordens e uma tença, em satisfação dos serviços 
prestados na costa de Angola, tendo sido capitão e ouvidor do porto de Pinda e lutado contra os 
holandeses e os sobas revoltosos.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 676. 
 

677.  1656, Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre outra, [de 31 de Outubro de 1656], acerca 
de uma carta do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa [Chichorro, sobre o 
pedido de padres feito pelo Jaga Cassanje], a conservação da paz e a amizade com os sobas e reis 
naturais, o acordo de fidelidade e paz estabelecido com a rainha Ginga, a carta que esta escreveu ao 
governador, a restituição da irmã dela [D. Bárbara] em troca de escravos [para os chapins de Nossa 
Senhora]; o conselho viu também a carta dos oficiais da câmara queixando-se da repreensão do 
governador por lhe terem lembrado que recolhesse na cidade, para defesa da mesma, toda a gente de 
guerra que andava no sertão ocupada com a conquista de Quiçama. 
Obs.: D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de 
Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga; anexo: consulta, cartas 
e certidões. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 127; cx. 6, doc. 61 e 34. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 677. 
 

678.  1656, Dezembro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa [Chichorro], ao rei [D. Afonso 
VI] sobre os mestres dos galeões ficarem com os sobejos dos provimentos dos navios, cortarem a ração 
dos soldados e franquearem a passagem dos mesmos; referindo que castigara o mestre Bento da Silva. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 678. 
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679.  [post. 1656, Dezembro, 6] 
CARTA RÉGIA (cópia de 2) do rei [D. João IV] ao governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de 
Sousa Chichorro, a primeira de 16 de Setembro de 1653 e a segunda de 6 de Dezembro de 1656, 
respectivamente sobre a necessidade de fazer guerra ao rei do Congo, à rainha Ginga e à província de 
Quiçama para inverter a falta que tinham de escravos e sobre a urgência em se prepararem para um 
ataque dos holandeses. 
Obs.: D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de 
Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 679. 
 

680.  1656, Dezembro, 8, São Paulo [da Assunção de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, ao rei [D. Afonso VI] 
sobre a execução dos direitos das fazendas do castelhano, D. Jerónimo de Chaves, e os desperdícios que 
fazia o provedor da Fazenda Real e ouvidor, Bento Teixeira de Saldanha; solicitando cal, azeite, estopa e 
peças de artilharia para o forte.  
Anexo: carta, memória e certidão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 87 e 111. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 680. 
 

681.  1656, Dezembro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, ao rei [D. Afonso VI] 
remetendo o traslado do acordo de paz que fizera com a rainha [Ginga], D. Ana de Sousa, informando que 
ela restituíra o fugitivo Jaga Calanda; elogiando o exemplo dos capuchos [capuchinhos] missionários e 
solicitando instruções quanto aos escravos que a rainha dera para o resgate da sua irmã [D. Bárbara].  
Obs.: m. est.; D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e 
de Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga; anexo: carta e 
certidões. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 89, 97 e 101. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 681. 
 

682.  1656, Dezembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do capitão Diogo Monteiro 
da Fonseca, solicitando uma capitania de Angola, na vagante dos providos, em satisfação dos serviços 
prestados. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 682. 
 

683.  1656, Dezembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do nomeado para 
sargento-mor de Angola, capitão Francisco Ferreira de Vasconcelos, solicitando adiantamento de ordenado 
para se preparar para a viagem. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 683. 
 

684.  1657, Janeiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do capitão Diogo Monteiro 
da Fonseca, solicitando a abertura de título para formar [no Reino] uma companhia com os degredados 
que iam para Angola, mais os soldados necessários para a completar, pedindo ainda uma patente para que 
o governador e capitão-general de Angola o colocasse em posse da dita companhia. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 684. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 118 / 1286 

 

685.  1657, Janeiro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa [Chichorro], ao rei [D. Afonso 
VI] informando que o provedor da Fazenda Real, Bento Teixeira de Saldanha, permitia descaminhos das 
fazendas e não remetera os autos relativos aos direitos que deveriam pagar, na Casa da Índia, o capitão-
mor António [de Sousa] de Meneses, o mestre e o piloto da nau capitânia da Índia, Bom Jesus da 
Vidigueira, pelas roupas recebidas em Angola; dando conta que mandara tirar devassa ao feitor do 
contrato, Manuel de Crasto, por despachar escravos aos feitores do contrato fora da avença.  
Anexo: cartas, certidão e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 98, 88 e 105. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 685. 
 

686.  1657, Janeiro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa [Chichorro], ao rei [D. Afonso 
VI] alertando para as irregularidades com que se despachavam escravos para fora daquele reino, dando 
conta que os navios iam sobrelotados porque os feitores do contrato carregavam peças acima da 
arqueação e o provedor da Fazenda Real, em vez de agir em defesa da Fazenda Real, era cúmplice dos 
feitores.  
Obs.: m. est.; anexo: carta e certidões. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 99, 94, 95, 96 e 102. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 686. 
 

687.  1657, Janeiro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa [Chichorro], ao rei [D. Afonso 
VI] sobre os descaminhos das fazendas da nau da Índia que ali arribara, [capitaneada por António de 
Sousa de Meneses], e do bando e da devassa que se realizara em consequência disso; dando conta que o 
culpado no caso, Manuel de Crasto, se retirara para o colégio dos padres da Companhia e que o provedor 
da Fazenda Real [Bento Teixeira de Saldanha] fora conivente com o feitor do contrato; mencionando as 
obras no forte de defesa da água e nos fortes de Benguela e Muxima, solicitando munições, cal, azeite, 
estopa, chumbo, artilharia e Infantaria para eles. 
Anexo: cartas, certidões e lista. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 100, 105 e 139. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 687. 
 

688.  1657, Fevereiro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de Maria dos Reis, 
solicitando licença para nomear Domingos Martins Rocha na serventia dos ofícios de meirinho do mar e 
patrão-mor de Angola, por ser pessoa suficiente e lhe dar parte do rendimento dos ofícios para ela se 
sustentar, até que não encontrasse alguém em quem renunciar os ditos ofícios. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 688. 
 

689.  1657, Fevereiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do fidalgo e capitão-mor 
de Angola, Bartolomeu de Vasconcelos da Cunha, solicitando licença para regressar [a Portugal] logo que 
entregasse o posto ao seu sucessor, em satisfação dos serviços prestados como soldado, capitão de 
Infantaria e de mar e guerra, almirante, tendo estado nas armadas do reino, nas fronteiras de África, nas 
guerras do Brasil e sido duas vezes governador e capitão-general de Angola. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 689. 
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690.  1657, Março, 8, Santa Maria de Matamba 
CARTA (cópia) do capuchinho, frei António Romano [Antonio da Gaeta], ao governador [de Angola, Luís 
Martins de Sousa Chichorro], informando do casamento [da rainha Ginga] e da evangelização que fazia 
naquele reino, dando conta que D. Bárbara ainda não casara porque faltava confirmar se o marido que 
escolhera era viúvo como diziam. 
Obs.: D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de 
Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga; anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 690. 
 

691.  1657, Março, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa [Chichorro], ao rei [D. Afonso 
VI] informando que, por motivo de doença, passara ao feitor o dinheiro dos escravos que a rainha D. Ana 
de Sousa dera pelo resgate da sua irmã [D. Bárbara]. 
Obs.: D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de 
Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 691. 
 

692.  1657, Março, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do nomeado para capitão-
mor de Angola, João de Oliveira Delgado, solicitando a ajuda de custo que habitualmente se dava aos 
capitães-mores, bem como as ordens necessárias para que se abrisse título para o seu filho, o seu 
sobrinho e os soldados que iam com ele para Angola. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 692. 
 

693.  1657, Abril, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do capitão Francisco 
Marinho de Eça, filho de Silvestre de Sousa Soares, natural de Alcobaça, solicitando o hábito de Cristo e 
tença, o posto de tenente-geral de Artilharia de Angola ou o de capitão de cavalos, e em lugar deles fosse 
confirmado na capitania do forte de São Miguel do Morro e da primeira capitania de Infantaria que vagasse 
em Angola, tudo em satisfação dos serviços prestados entre 1644 e 1654, como soldado, alferes, capitão. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 693. 
 

694.  1657, Abril, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, à rainha regente [D. 
Luísa de Gusmão], sobre a reconciliação da rainha Ginga com a Igreja Católica e o papel que tiveram nisso 
os capuchinos barbados; remetendo uma carta que lhe escrevera o perfeito da missão, padre frei Serafim 
de Cortona [Serafino de Cortona], [dando conta que a rainha anunciara as pazes com Sua Majestade, 
agradecera aos seus vassalos o esforço nas guerras antigas e no resgate de sua irmã, D. Bárbara, e 
incentivara todos a viver segundo os preceitos da igreja romana]; referindo que se esperavam mais 
conversões e já se notava melhoria naquele reino. 
Obs.: m. est.; D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e 
de Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga; anexo: cartas e 
certidões.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 114, 12, 109 e 110. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 694. 
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695.  1657, Abril, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, ao rei [D. Afonso VI] 
sobre a paz entre o rei do Congo e o conde do Sonho, do entendimento que teve com o conde do Sonho 
quanto às marinhas de sal do Congo e dos castigos que o rei do Congo merecia pelas traições continuadas 
e o desrespeito aos capítulos de paz. 
Obs.: conde de Sonho é a forma como os portugueses conheciam o mani Sonho, senhor da província do 
Sonho, no reino do Congo; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 115.  
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 695. 
 

696.  1657, Abril, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, ao rei [D. Afonso VI] 
sobre a recepção das ordens relativas ao comércio do Rio da Prata e de esperar o regresso do navio que 
levara escravos àquele porto, com a prata obtida no negócio. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 116.  
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 696. 
 

697.  1657, Abril, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do licenciado Cristóvão 
Ferreira Pina, solicitando a satisfação dos serviços prestados por João Prestes Eanes, que falecera 
afogado no galeão Santa Margarida, em virtude da irmã deste, Bárbara de Caldas, sogra do suplicante, ter 
renunciado os serviços do falecido em dote para a filha. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; anexo: informação.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 117.  
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 697. 
 

698.  1657, Abril, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do capitão Luís Ferreira 
de Macedo, estante em Angola, solicitando provisão para que tivesse efeito o provimento na Companhia de 
Infantaria, feito pelo governador [Luís Martins de Sousa Chichorro], em substituição da Companhia em que 
fora originalmente provido, por esta ter sido extinta.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 118.  
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 698. 
 

699.  1657, Abril, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do nomeado para os 
ofícios de escrivão da Ouvidoria, Câmara e Almotaçaria de Angola, Francisco Teixeira de Mendonça, 
solicitando o registo da carta dos ofícios na Chancelaria, em virtude da mesma ter ficado embargada 
porque a serventia dos ofícios estava provida noutra pessoa. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 120. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 699. 
 

700.  1657, Abril, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do nomeado para o lugar 
de governador e capitão-general de Angola, mestre de campo João Fernandes Vieira, solicitando licença 
para que o navio inglês, Fragata Brasil, capitaneado por Thomas Helcut, o levasse de Pernambuco a 
Angola, fazendo escala na Ilha da Madeira, levando uma carga de açúcar para [Portugal], por ser o único 
navio no porto capaz de fazer o transporte em segurança. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 121. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 700. 
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701.  1657, Abril, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de D. Maria Osório, moça 
donzela, filha do capitão Álvaro de Aguilar Osório a servir em Angola, solicitando o ofício de escrivão do 
pagador da conquista daquele reino para ajuda do seu dote e em virtude dos serviços prestados pelo seu 
pai.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 122. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 701. 
 

702.  1657, Junho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de D. Maria Osório, [moça 
donzela, filha do capitão Álvaro de Aguilar Osório], solicitando licença para nomear alguém para o ofício de 
escrivão do pagador da conquista de Angola, mediante aprovação do candidato pelo provedor da Fazenda 
Real daquele reino, para se sustentar com o que o nomeado lhe desse.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 124. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 702. 
 

703.  1657, Junho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, ao rei [D. Afonso VI] 
sobre as novas queixas dos oficiais da câmara da cidade de São Paulo da Assunção contra o rei do 
Congo, afirmando que estava preparado para fazer guerra àquele monarca caso ele não cumprisse as 
obrigações que tinha com a Fazenda Real, apesar de considerar que essa não era a solução; relatando 
que o apoio de muitos ao marquês de Pemba, herdeiro legítimo do Congo, pressionava o rei do Congo a 
cumprir as ditas obrigações. 
Anexo: certidão de justificação. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 125 e 123. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 703. 
 

704.  [1657, Junho, 18, Lisboa] 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre as cartas do governador e capitão-general de Angola, 
[Luís Martins de Sousa Chichorro, de 8 e 14 de Outubro de 1656], acerca do acordo de paz que 
estabelecera com a rainha Ginga, [o baptismo dela e os escravos que mandara para o resgate de sua irmã, 
D. Bárbara]. 
Obs.: m. est.; datação a partir de AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 269v-270; D. Ana de Sousa 
ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de Matamba, no Sudoeste de 
África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga; anexo: cartas e certidões. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 704. 
 

705.  1657, Julho, 4, Lisboa 
CARTA do [provedor da Alfândega de Lisboa] João Álvares Soares [da Veiga de Avelar e Taveira], ao rei 
[D. Afonso VI] sobre as contas e avaliações feitas à fazenda que o castelhano D. Jerónimo de Chaves 
levara para Angola. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 126. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 705. 
 

706.  1657, Julho, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do capitão da fortaleza de 
Cambambe, Luís Mendes de Vasconcelos, solicitando prorrogação do posto por mais três anos, em virtude 
de ter sido preso pelos holandeses, ficado doente, pobre e sem sustento, no cumprimento do primeiro 
triénio.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 127. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 706. 
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707.  1657, Agosto, 15, Matamba 
CARTA da rainha Ginga, D. Ana [de Sousa] ao reverendo padre frei Serafim [de Cortona], sobre o envio a 
Portugal do secretário D. João como embaixador para dar os pêsames à rainha [D. Luísa de Gusmão], 
estabelecer com ela a paz e ir visitar o sumo pontífice a Roma, pedindo que guiasse o embaixador em tudo 
o que precisasse. 
Obs.: D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de 
Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 129. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 707. 
 

708.  1657, Agosto, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do sindicante António da Fonseca de Brito, ao rei [D. Afonso VI] sobre a sua chegada a Angola a 
21 de Julho, tendo já iniciado a tirar a residência do ouvidor, Bento Teixeira de Saldanha.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 130. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 708. 
 

709.  1657, Agosto, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, ao rei [D. Afonso IV] 
informando que cumprira as ordens relativas ao rei do Congo e ao roubo dos escravos aos moradores; 
dando conta da chegada do sindicante e do feitor, e da retirada da milícia da província de Quiçama devido 
ao risco da chegada dos holandeses; referindo os ataques que os oficiais da câmara lhe faziam e o intento 
que ele tinha nas marinhas de sal do Congo; mencionando o avanço das obras nos fortes e a ausência dos 
materiais que pedira.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 131. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 709. 
 

710.  1657, Agosto, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, ao rei [D. Afonso VI] 
sobre os presentes que a rainha Ginga dera aos antigos governadores, acerca dela se ter oferecido para 
fazer guerra ao rei do Congo e do luto que fizera ao saber do falecimento de D. João [IV]; queixando-se 
das acusações que sofria devido à forma como tratava a rainha Ginga, apesar de ter entregado ao feitor o 
dinheiro dos escravos que ela oferecera no resgate da sua irmã, D. Bárbara. 
Obs.: D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de 
Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 131-A. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 710. 
 

711.  1657, Setembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do proprietário nomeado 
para o ofício de juiz dos órfãos e causas do mar de Angola, capitão Tomás Fernandes de Mesquita, 
solicitando que a carta dos ofícios fosse registada na Chancelaria, apesar de já ter passado o prazo, uma 
vez que fora degredado para África antes de a registar. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 132. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 711. 
 

712.  1657, Outubro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de Cristóvão de Sena, 
solicitando licença para renunciar a fortaleza de Ambaca, por três anos, em pessoa capaz que tivesse 
servido em Angola, uma vez que a recebera em satisfação dos serviços prestados por António Borges, 
para o dote da sua filha, desde que quem casasse com ela servisse três anos no distrito da fortaleza. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 134. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 712. 
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713.  1657, Novembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a carta do governador e capitão-general 
de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, sobre ter subido o valor dos arrendamentos dos contratos de 
Angola, porque os últimos tinham prejudicado a Fazenda Real e o sustento e conservação dos presídios, 
afirmando que a situação dos presídios só não fora pior graças aos direitos que os navios castelhanos 
pagavam; o conselho analisou a consulta de 12 de Outubro de 1657, sobre a intervenção dos procuradores 
do governador no contrato, e o parecer do procurador da Fazenda.  
Obs.: m. est.; resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
Anexo: consulta, carta e portaria. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 135 e 30. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 713. 
 

714.  1657, Novembro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a carta do governador e capitão-general 
de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, informando de como souberam do falecimento [de D. João IV] 
de como celebraram as suas exéquias e a aclamação [de D. Afonso VI]. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 136. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 714. 
 

715.  1657, Novembro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a carta do governador e capitão-general 
de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, acerca da reconciliação da rainha Ginga com a Igreja Católica 
e do papel que tiveram nisso os capuchinhos missionários, remetendo relações sobre o caso e uma carta 
que a rainha escrevera ao governador, chamando-o de pai.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma 
rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais 
conhecida por rainha Ginga; anexo: carta, carta (cópia) e certidões. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 137, 93 e 119. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 715. 
 

716.  1657, Novembro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a carta do governador e capitão-general 
de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, de 17 de Junho de 1657, acerca da conversão da rainha 
Ginga e dos seus vassalos, e de alguns sobas da província de Libolo quererem baptizar-se e prestar 
vassalagem a Sua Majestade, tendo destacado para o efeito o capitão António Rodrigues Pacheco.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma 
rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais 
conhecida por rainha Ginga; anexo: cartas (cópias). 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 137. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 716. 
 

717.  1657, Novembro, 9, Lisboa 
ÁLVARA da rainha regente D. Luísa de Gusmão, concedendo a D. Catarina de Macedo, filha do capitão 
Domingos Guedes, já falecido, a fortaleza de Massangano, por três anos, para quem casasse com ela, 
passando no triénio seguinte para a sua irmã, D. Agostinha de Macedo, para seu dote. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 138. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 717. 
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718.  1657, Dezembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre as cartas do governador e capitão-
general de Angola, Luís Martins de Sousa Chichorro, expressando-se contra o corte nos soldos dos oficiais 
da milícia daquela praça, em virtude da carestia da terra e da existência de rendimento para lhes pagar na 
totalidade, remetendo um requerimento dos oficiais a solicitar a anulação dos cortes. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; anexo: cartas, requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 718. 
 

719.  1657, Dezembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de Domingos de Aguiar, 
solicitando licença para levar a Angola, no seu navio, oito artilheiros estrangeiros, de nações amigas, em 
virtude de faltarem artilheiros e condestáveis portugueses. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 140. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 719. 
 

720.  1657, Dezembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a carta do mestre de campo, João 
Fernandes Vieira, de 30 de Agosto de 1657, em que solicitava as patentes de confirmação para os capitães 
Manuel Berenguer de Andrada e Agostinho César de Andrada, seu sobrinho e cunhado respectivamente, 
que levariam a Angola as duas companhias de soldados formadas em Pernambuco, conforme a provisão 
de 28 de Novembro de 1656, apesar das dificuldades em reunir os soldados necessários.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 141. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 720. 
 

721.  1658, Janeiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do nomeado para capitão-
mor de Angola, João de Oliveira Delgado, solicitando a abertura de título nos armazéns para poder levar 
alguma Infantaria e para que o filho, o sobrinho e os mais soldados que iam com ele pudessem assentar 
praça em Angola. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 142. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 721 . 
 

722.  1658, Fevereiro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do nomeado para capitão-
mor de Angola, João de Oliveira Delgado, solicitando ajuda de custo para se preparar para a viagem, tal 
como se dera ao capitão-mor de Benguela, Nicolau de Lemos, ao capitão-mor de Angola, Gonçalo Borges 
de Barros, e aos sargentos-mores deste reino, Gabriel Teixeira Franco e Francisco Ferreira de 
Vasconcelos. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 143. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 722 . 
 

723.  1658, Fevereiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do mestre da nau São 
Martinho, Pedro Barreto, solicitando licença para levar a Angola, no seu navio, oito artilheiros estrangeiros, 
devido à falta de profissionais portugueses. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 144. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 723. 
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724.  1658, Março, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de Maria dos Reis, 
solicitando licença para Sebastião Lopes servir os ofícios de meirinho do mar e patrão-mor de Angola, até 
que ela encontrasse alguém em quem pudesse renunciar os ofícios que o seu pai, Agostinho Freire, 
renunciou nela. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 145. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 724. 
 

725.  1658, Março, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de Cristóvão de Sena, 
solicitando apostilha no alvará de 15 de Julho de 1644, para ser registado na Chancelaria apesar de já ter 
passado o prazo, em virtude daquele conceder o posto de capitão-mor da fortaleza de Ambaca, por três 
anos, para quem casasse com a filha. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 146. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 725. 
 

726.  1658, Março, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento fo feitor da Fazenda Real 
de Angola, Luís da Mota da Silveira, solicitando provisão para recensear as contas do seu ofício aos 
oficiais e deputados daquele reino, como se fizera com Manuel Rodrigues Nunes, para que não tivesse de 
ir apresenta-las [a Portugal], obrigando-se a enviar cópia de tudo [à Casa dos] Contos. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 147. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 726 . 
 

727.  1658, Março, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do alemão Balthasar van 
Dunen, morador e casado em Angola, solicitando a revogação parcial da lei de 1655, que proibira os 
estrangeiros de morar nas conquistas, para poder viver ali até porque não era holandês, como informara o 
governador [Luís Martins de Sousa Chichorro], mas natural da cidade livre e hanseática da Alemanha 
[Hamburgo]. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 148. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 727. 
 

728.  1659, Janeiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre requerimento do religioso capuchinho, frei 
Serafim de Cortona [Serafino de Cortona], solicitando licença para ir a Itália e trazer religiosos para a 
missão de Angola, para prosseguir a conversão de almas até aos rios de Cuama relacionando-se com 
outra do mesmo dia, acerca exposição do mesmo capuchinho queixando-se da falta de religiosos em 
Angola, informando sobre a missão nas Pedras de Maupungo, terras do rei do Filipe do Dongo e da 
conversão do Cassanje Caquinguri, chefe local do reino de Canguela; relatando os procedimentos da 
rainha Ginga, e o trabalho missionário em Matamba. 
Anexo: consulta, carta e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 152, 151; cx. 178, doc. 117. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 728 . 
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729.  1659, Abril, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara de Angola, ao rei [D. Afonso VI] sobre a proposta feita, ao governador Luís 
Martins de Sousa Chichorro, em 1655, para fazer guerra ao rei do Congo, por os prejudicar, ficando com os 
seus escravos, e de como o governador João Fernandes Vieira tentara resolver, sem sucesso, o caso pela 
via da diplomacia, razões que os levavam a considerar a guerra como a única solução; dando conta do 
benefício em arrendar os direitos dos escravos que ali se embarcavam aos moradores, e não a um 
contratador de fora. 
Anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 154. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 729. 
 

730.  [post. 1659, Abril, 31, Lisboa] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados pelo ajudante Manuel Colaço, entre 
1647 e 1659, como soldado, sargento, alferes e ajudante, nas armadas da Costa e do Brasil, nas naus da 
Índia e no reino de Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 160.  
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 730. 
 

731.  1659, Maio, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Fernandes Vieira, ao rei [D. Afonso VI] sobre a 
Junta realizada com os religiosos, ministros e oficiais da Câmara, da qual resultou a decisão de fazer 
guerra ao rei do Congo, uma vez que tudo o que fora tentado pelos governadores anteriores, Salvador 
Correia [de Sá e Benevides], Rodrigo de Miranda Henriques e Luís Martins de Sousa [Chichorro], saíra 
gorado devido às constantes traições do rei do Congo.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 155.  
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 731 . 
 

732.  1659, Maio, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Fernandes Vieira, ao rei [D. Afonso VI] 
informando da falta de pólvora e de Infantaria para a defesa daquela praça, da guerra contra o soba Angolo 
e o rei do Congo, dos ataques dos gentios de Benguela aos presídios, do envio de soldados e de religiosos 
capuchos à província de Libolo, da obediência do gentio de Quiçama, da chegada de uma sumaca 
holandesa e dos avanços das obras na fortaleza de Santo Amaro e no forte do Penedo.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 155. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 732. 
 

733.  1659, Maio, 20, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Fernandes Vieira, ao rei [D. Afonso VI] sobre as 
companhias que formara com os cavalos que ali fizera chegar e com alguns que pertenciam aos 
moradores, informando que repartira os animais pelos moradores mais abastados e receptivos, poupando 
assim nas despesas da Fazenda Real, pois seriam os moradores a alimentar e a montar os cavalos, 
pedindo apenas um capitão e oficiais que vigiassem os cuidados aos animais e o serviço dos homens. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 156. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 733. 
 

734.  [post. 1659, Maio] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Manuel Simões Quaresma, 
entre 1643 e 1659, como soldado e capitão, na província de Entre Douro e Minho, nas armadas da costa e 
do Brasil, assim como no reino de Angola. 
Obs.: m. est.; anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 159. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 734. 
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735.  1659, Julho, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Fernandes Vieira, ao rei [D. Afonso VI] 
informando que formara uma Companhia de Infantaria com os soldados que encontrara naquela praça, 
apesar de estes terem licença para regressar ao reino; solicitando que Francisco da Rocha Fagundes fosse 
confirmado como capitão da dita companhia. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 157. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 735 . 
 

736.  1659, Agosto, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a necessidade de consultar o pedido do 
sacerdote de missa, Pero de Lara de Morais, natural de São Paulo do Brasil, intérprete do índio Jorge que 
veio prostrar-se perante Sua Majestade, solicitando a vigairaria de Angola, tendo servido antes no 
Maranhão e em Angola.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 158.  
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 736 . 
 

737.  [ant. 1659, Setembro, 18] 
REQUERIMENTO do capitão da fortaleza de Cambambe, Luís Mendes de Vasconcelos, solicitando 
prorrogação de três anos naquele posto e o hábito de Cristo, em satisfação dos serviços prestados em 
Angola, desde 1639, e pelas perdas que sofreu ao ser preso pelos holandeses.  
Anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 160.  
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 737. 
 

738.  1659, Setembro, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Fernandes Vieira, ao rei [D. Afonso VI] 
informando que enviara preso à Corte o capitão do presídio de Cambambe, Francisco Sidrales Souto 
Maior, devido às muitas queixas que surgiram contra ele, tendo mandado tirar devassa.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 161. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 738 . 
 

739.  1659, Setembro, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Fernandes Vieira, ao rei [D. Afonso VI] sobre 
deixar de pagar a ordinária anual aos religiosos da companhia [de Jesus], porque eles tinham muitas 
propriedades, rendas e escravos, preocupando-se mais em administrar os bens e resgatar escravos do que 
em evangelizar; queixando-se ainda que os religiosos incitavam a actos contra o governo, tendo alguns 
moradores de Massangano abandonado a guerra [contra o rei do Congo]; afirmando que aplicaria a verba 
poupada na fortificação da cidade e dos presídios. 
Obs.: m. est.; anexo: carta e assentos (cópias). 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 162 e 150. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 739. 
 

740.  1659, Setembro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Fernandes Vieira, ao rei [D. Afonso VI] sobre a 
proposta de guerra contra o rei do Congo que os oficiais da câmara [de Luanda] tinham feito ao governador 
Luís Martins de Sousa Chichorro, e das Juntas que se seguiram, tendo todos optado pela guerra; dando 
conta que alguns moradores de Massangano fugiram do combate, levando soldados e armas, sendo os 
cabecilhas disso Lopo de Carvalhal Fogaça, António Ferreira Alfaia e António Soveral da Fonseca; 
mencionando que a guerra com o Congo permitiria a tomada das salinas e que o Jaga Cassanje 
encontrara gente branca vinda dos rios de Cuama e o encarregou de descobrir caminho para lá. 
Anexo: carta, auto (traslado) e actas (traslados). 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 163 e 166. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 740 . 
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741.  1659, Outubro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do capelão António 
Monteiro de Macedo, primo do capitão Domingos Guedes, já falecido, solicitando que se passassem as 
patentes a António da Cunha, primo do defunto, para servir na fortaleza de Massangano os dois triénios 
concedidos a Domingos Guedes e que após a sua morte seriam das suas filhas, D. Agostinha e D. 
Catarina, até que elas pudessem renunciar ao triénio que lhes cabia e com o procedido dele professarem a 
religião.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_001, Cx. 6, D. 717. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 164. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 741. 
 

742.  1659, Novembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre outra, de 24 de Março de 1653, e o 
requerimento de Simão Rodrigues Pereira, solicitando o ofício de patrão-mor e meirinho de mar de Angola, 
vago com o falecimento de Maria dos Reis, em vez do alvará de lembrança de ofício de justiça, fazenda ou 
guerra e uma capela que lhe fora concedido, tudo em satisfação dos seus serviços e dos do seu primo, 
João Pinto Pereira, alegando ser muito pobre e necessitar do rendimento para o seu sustento e o da sua 
família. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_001, Cx. 5, D. 565. 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 165. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 742. 
 

743.  1659, Novembro, 15, São Paulo [da Assunção de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara de São Paulo, ao rei [D. Afonso VI] agradecendo o envio dos religiosos 
carmelitas descalços para a missão de evangelização do gentio daquele reino.  
Anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 167. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 743. 
 

744.  1659, Novembro, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Fernandes Vieira, ao rei [D. Afonso VI] sobre a 
devassa que mandara tirar aos procedimentos do capitão do presídio de Cambambe, Francisco Sidrales 
Souto Maior, devido às queixas dos moradores do presídio; as acusações iam desde roubo a assassinato, 
passando por usurpação de jurisdição.  
AHU-Angola, cx. 6, doc. 168. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 744 . 
 

745.  1659, Novembro, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Fernandes Vieira, ao rei [D. Afonso VI] sobre a 
chegada dos religiosos carmelitas descalços, a escolha do local para o seu hospício, o imposto que 
financiaria a sua construção e o sustento deles, conforme [as cartas régias de 7 de Janeiro e de] 4 de 
Março de 1659.  
Anexo: cartas régias (cópias). 
AHU-Angola, cx. 6, doc. 169 e 153. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 745. 
 

746.  1659, Novembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a nomeação de pessoas para os ofícios 
de escrivão da Fazenda, Vedoria, Contadoria-geral e matrícula [da gente de guerra] de Angola, sendo 
candidatos António de Castro de Sousa, André da Fonseca Gomes, Francisco da Rocha Fagundes e 
Francisco Gomes Cortes. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 6, D. 746. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 129 / 1286 

 

747.  [ant. 1660, Abril, 8] 
REQUERIMENTO do capitão Alberto Furtado de Mendonça, ao rei [D. Afonso VI] solicitando licença para 
retornar [a Portugal] para tratar de uma herança e dar apoio à sua mulher e aos quatro filhos, alegando os 
serviços prestados, nomeadamente como capitão de Infantaria e de navio, em Luanda e Benguela, 
servindo os governadores Luís Martins de Sousa Chichorro e João Fernandes Vieira. 
Anexo: escrito. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 747. 
 

748.  1660, Abril, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de Francisco Gomes 
Cortes, solicitando a propriedade do ofício de escrivão da fortaleza de Massangano e seus anexos, 
conforme o alvará de lembrança de um ofício de justiça, fazenda ou guerra que lhe fora concedido, a 4 de 
Janeiro de 1657, em satisfação dos serviços prestados nas guerras de Pernambuco e como escrevente e 
guarda-livros nos armazéns do reino, bem como pelos serviços de seu sogro, Martim Cordovil, e parte dos 
serviços de seu cunhado Manuel Cordovil. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 748. 
 

749.  1660, Maio, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento [do ex-piloto de mar da 
Armada Real], Agostinho Freire, solicitando licença para poder renunciar os ofícios de patrão-mor e 
meirinho de mar de Angola em pessoa capaz, visto a sua filha, Maria dos Reis, ter falecido viúva e ele 
suplicante ter renunciado os ditos ofícios em quem casasse com ela, estando pobre e desamparado.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver também AHU_CU_001, Cx. 5, D. 495 e Cx. 6, 
D. 656. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 749. 
 

750.  1660, Junho, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de Manuel Soares 
Saraiva, solicitando uma das companhias de Infantaria em Angola, conforme o alvará de promessa de um 
ofício de justiça, fazenda ou guerra, pelos serviços que prestara em Angola, nomeadamente, como soldado 
e capitão da guarda do governador Luís Martins de Sousa Chichorro. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 750. 
 

751.  1660, Junho, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de Simão Rodrigues 
Pereira, solicitando a propriedade do ofício de alcaide e carcereiro de Angola, mediante a promessa, de 24 
de Abril de 1654, de uma capela e ofício de justiça, fazenda ou guerra pelos serviços que prestara, 
nomeadamente, em Angola e na Bahia, onde assistiu à construção do galeão Nossa Senhora do Pópulo, 
alegando ser pobre e ter mulher e filhos. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 751. 
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752.  1660, Junho, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do cavaleiro professo da 
Ordem de Cristo, Bartolomeu de Pais Bulhão, solicitando a propriedade do ofício de escrivão da Fazenda 
Real e matrícula [da gente de guerra] de Angola, em virtude de Catarina Gomes e sua filha Antónia do 
Sacramento, viúva e filha de Jerónimo Pais, terem renunciado no suplicante um alvará de lembrança de 
ofício de justiça ou fazenda concedido em satisfação dos serviços prestados por Jerónimo Pais. 
Obs.: doc. sem número de doc. ; resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. ?. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 752. 
 

753.  1660, Setembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de Agostinho Rebelo de 
Pina, solicitando licença para sair de Angola e regressar [a Portugal], porque a mãe ficara entrevada e a 
irmã necessitava de amparo.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 753. 
 

754.  1660, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento dos moradores de Angola, 
solicitando provisão para que os governadores não os pudessem obrigar a entrar em guerras, salvo as que 
tivessem caracter defensivo e fossem conforme ao regimento, e em caso contrário existissem 
penalizações, perdas e danos a que pudessem recorrer. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 754. 
 

755.  1660, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do nomeado para 
governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros, solicitando licença para levar da 
capitania de Pernambuco para Angola, onde iria substituir o governador João Fernandes Vieira, duzentos 
homens práticos em guerra e acostumados ao clima, com armas, munições e mantimentos, para fazer face 
à falta de gente e defesa daquela praça. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 755. 
 

756.  1660, Outubro, 6, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Fernandes Vieira, ao rei [D. Afonso VI] sobre a 
ausência de resposta às suas cartas, a guerra com o rei do Congo, o motim praticado pelo capitão-mor das 
conquistas, João de Oliveira Delgado, pelo que fora preso, devassado e enviado ao reino; aconselhando a 
não admitir e expulsar das colónias os estrangeiros de qualquer nação; informando que o vigário-geral de 
São Tomé mandara ali religiosos capuchos presos para serem remetidos ao Tribunal da Consciência e 
Ordens; dando conta do baptismo de dois dos principais sobas de Quiçama, da descoberta do caminho 
para o reino de Benguela e da notícia que teve sobre a existência de uma fortaleza portuguesa.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 756. 
 

757.  1660, Outubro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do castelhano, D. João 
Manuel de Alvarado, morador [em Lisboa], solicitando provimento na Companhia de Infantaria de Angola 
que fora do capitão D. Alonso de Espinosa, que se encontrava vaga.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 757. 
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758.  [post. 1660, Novembro, 9] 
REGIMENTO (cópia de capítulo) do governo de Angola. 
Obs.: m. est.; cópia do capítulo 23 do regimento; anexo: regimento (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 105; cx. 180, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 758. 
 

759.  1660, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a nomeação de pessoas para a 
Companhia de Infantaria que vagara em Angola, por ausência de Francisco Gomes Trabalhos, sendo 
candidatos Manuel de Bivar de Mascarenhas, Diogo Nunes Alexandre e Manuel da Silva. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 759. 
 

760.  1660, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da Companhia de Infantaria, que vagara em Angola devido ao regresso ao reino de António 
Pinheiro de Góis, sendo candidatos João Gomes, Francisco de Sá e Miguel Nunes Craveiro. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 760. 
 

761.  1660, Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor de Angola, por findar o triénio de Francisco Ferreira de Vasconcelos, sendo candidatos 
Francisco Rebelo de Morais, João Machado de Freitas, António de Miranda Catela e António Mendes de 
Figueiredo. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 761. 
 

762.  1660, Dezembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do cavaleiro professo da 
Ordem de São Bento de Avis, Pantaleão Rebelo de Vasconcelos, solicitando que a Companhia de 
Infantaria que servira até se ir tratar [a Portugal], ficasse para o seu cunhado, que o ficou a substituir. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 762. 
 

763.  1660, Dezembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do castelhano, D. João 
Manuel de Alvarado, solicitando o adiantamento de ordenados para preparar a viagem para Angola, onde 
serviria numa Companhia de Infantaria.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 763. 
 

764.  1660, Dezembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a nomeação de pessoas para a capitania 
de Benguela, por findar o triénio de Manuel da Costa, sendo candidatos António Jorge de Góis, Roque 
Vieira de Lima e Manuel Simões Quaresma. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 764. 
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765.  1660, Dezembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de Luís Teles Barreto, 
solicitando carta da fortaleza de Ambaca, em seu nome, em virtude de ter cumprido a condição o imposta à 
renúncia que o seu pai, Matias Teles Barreto, fizera da fortaleza em filho ou filha. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 765. 
 

766.  1661, Fevereiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a carta do governador e capitão-general 
de Angola, João Fernandes Vieira, de 8 de Julho de 1660, dando conta das culpas e procedimentos do 
capitão-mor das conquistas, João de Oliveira Delgado, que por o tentar matar à traição e usurpar o seu 
cargo, amotinando vários soldados, o mandara prender, devassar pelo ouvidor-geral Santos de Sousa 
[Galhardo] e enviar ao reino, enviando a devassa realizada. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão, ver AHU_CU_001, Cx. 7, D. 756; anexo: 
informação e recibo. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 766. 
 

767.  1661, Fevereiro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a nomeação de pessoas para uma 
Companhia de Infantaria de Angola que vagara com o falecimento de Francisco Vaz Aranha, sendo 
candidatos João Gomes, Diogo Nunes Alexandre e Manuel da Silva. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 767. 
 

768.  1661, Fevereiro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a nomeação de pessoas para uma 
Companhia de Infantaria de Angola que vagara com o falecimento de Manuel Tovar Fróis, sendo 
candidatos Miguel Nunes Craveiro, Gregório Barbosa e João Cardoso. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 768. 
 

769.  1661, Março, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de Agostinho Freire, 
solicitando licença para nomear pessoa benemérita que servisse os ofícios de meirinho do mar e patrão-
mor de Angola, dos quais detinha carta de propriedade. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 769. 
 

770.  1661, Março, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a nomeação de pessoas para a capitania 
de Cambambe, sendo candidatos Miguel Soares Henriques e Pantaleão Rebelo de Vasconcelos. 
Obs.: m. est.; resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; anexo: despacho, requerimentos, 
informação de serviço e informações. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 25 e 20. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 770. 
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771.  1661, Março, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de Manuel Piçarro, 
solicitando confirmação do suprimento de tempo para poder ir como alferes na Companhia de Infantaria do 
capitão D. João Manuel de Alvarado. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 771. 
 

772.  1661, Abril, 9, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [do ex-governador e capitão-general de Angola] João Fernandes Vieira, ao rei [D. Afonso VI] sobre 
o provedor e irmãos da Casa da Misericórdia de Luanda se queixarem que os moradores do presídio de 
Massangano tinham feito uma casa da misericórdia, limitando-lhes as esmolas, sem terem licença própria; 
pedindo que Sua Majestade advertisse os moradores para irem morar em Luanda, ficando apenas os 
soldados no presídio de Massangano.  
AHU-Angola, cx. 7, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 772. 
 

773.  1661, Maio, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a nomeação de pessoa de satisfação que 
levasse socorro a Angola, nos navios que estavam para partir, face à ameaça de um ataque holandês 
àquele reino; o conselho sugeriu António Jorge de Góis e o capitão Francisco de Sá e aconselhou a enviar 
aviso ao governador e capitão-general de Angola. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; anexo: decreto. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 773. 
 

774.  1661, Maio, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do francês, António de 
Levilhe, solicitando o posto de capitão de Artilharia e condestável-mor do reino de Benguela, e ajuda de 
custo para se preparar, em satisfação dos serviços prestados entre 1654 e 1660, como condestável de 
Benguela, e pelo que gastou quando ficou doente e se deslocou a Luanda e ao reino. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 774. 
 

775.  [ant. 1661, Junho, 1] 
REQUERIMENTO do alferes reformado João Gomes, ao rei [D. Afonso VI] solicitando provimento na 
Companhia de Angola de Manuel Berenguer de Andrade, provida pelo governador em Mendo Pegado, em 
virtude da companhia para que fora originalmente nomeado ter sido extinta pelo ex-governador Luís 
Martins [de Sousa] Chichorro. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 775. 
 

776.  1661, Junho, 2, Lisboa 
CARTA [do ex-provedor da Fazenda Real e ouvidor-geral de Angola] Bento Teixeira de Saldanha, ao rei [D. 
Afonso VI] sobre os capitães e companhias daquele reino, durante os governos de Rodrigo de Miranda 
[Henriques], Bartolomeu de Vasconcelos [da Cunha], Luís Martins de Sousa [Chichorro] e João Fernandes 
Vieira. 
Anexo: relações.  
AHU-Angola, cx. 7, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 776. 
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777.  1661, Julho. 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do nomeado no posto de 
capitão-mor da capitania e conquista de Benguela, capitão António Jorge de Góis, solicitando que o 
tesoureiro dos novos direitos lhe entregasse a patente com anotações de que os direitos seriam pagos 
mediante desconto nos soldos que receberia em Angola, visto não ter outra forma de os pagar. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 777. 
 

778.  1661, Julho, 11, [Lisboa] 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre as queixas do rei do Congo 
contra os procedimentos dos religiosos [capuchinhos barbados]. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_001, Cx. 8, D. 898. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 778. 
 

779.  1661, Julho, 12, Vila Vitória de Massangano 
REPRESENTAÇÃO dos moradores da vila da Vitória de Massangano, ao rei D. Afonso VI sobre a 
pretensão de fazerem casa e hospital da Irmandade de Santa Misericórdia, para tratar os enfermos e as 
viúvas sem amparo, apesar da oposição da Santa Casa da Misericórdia de São Paulo da Assunção; 
afirmando que o provedor e os irmãos dela agiam apenas em defesa dos seus interesses, sem pensar no 
serviço de Deus e de Sua Majestade; solicitando licença para a obra. 
Obs.: m. est.; anexo: representação. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 37 e 33. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 779. 
 

780.  1661, Julho, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento [do cavaleiro professo da 
Ordem de Cristo] Bartolomeu de Pais Bulhão, solicitando a serventia do ofício de provedor da Fazenda 
Real de Angola, por três anos, caso não o fosse servir João Álvares Baines, que estava provido nele.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 780. 
 

781.  1661, Agosto, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do nomeado para [o posto 
de capitão-mor] da capitania e conquista de Benguela, capitão António Jorge de Góis, solicitando licença 
para passar na ilha da Madeira, na ida para Angola, para se reabastecer de alimentos e o que mais 
necessitasse e seguisse no navio que estava à carga na ilha Terceira. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 781. 
 

782.  1661, Agosto, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA [do provedor e irmãos] da Casa da Misericórdia da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, 
ao rei [D. Afonso VI] sobre a falta de cabedal para acudir aos enfermos do hospital e solicitando por isso 
uma renda; advertindo que perderiam muitas esmolas se fosse dada licença aos moradores do presídio de 
Massangano para fazerem uma casa da misericórdia naquele lugar, com nova irmandade, provedor e 
irmãos. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 782. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 135 / 1286 

 

783.  1661, Agosto, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara de São Paulo da Assunção de Angola, ao rei [D. Afonso VI] sobre a casa da 
misericórdia que os moradores de Massangano tinham feito, com provedor e irmãos, apesar de serem 
avisados que sem a devida licença de Sua Majestade usurpavam a jurisdição real; mencionando que a 
situação lesava a Santa Casa da Misericórdia de São Paulo da Assunção. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 783. 
 

784.  1661, Agosto, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA [do governador e capitão-general de Angola] André Vidal de Negreiros, ao rei [D. Afonso VI] sobre 
os moradores do presídio de Massangano terem feito uma casa da misericórdia, só com a licença do 
cabido do Congo, sem poder ter irmandade; dando conta que a consequente perda de esmolas prejudicaria 
muito o trabalho feito pela Santa Casa da Misericórdia de São Paulo da Assunção. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 784. 
 

785.  1661, Agosto, 25, Lisboa  
CARTA RÉGIA (cópia) da rainha regente D. Luísa de Gusmão ordenando que [o governador-geral do 
Brasil], Francisco Barreto [de Meneses], repusesse a situação do dinheiro procedido das letras remetidas 
pelo governador e capitão-general de Angola, João Fernandes Vieira, relativo às fazendas que D. 
Francisco de Lima e Luís de Mendonça Furtado tinham enviado da Índia para Angola, no navio Nossa 
Senhora da Boa Memória, em 1659. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 785. 
 

786.  1661, Agosto, 30, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre os inconvenientes dos religiosos 
capuchinhos barbados irem assistir em Angola, por se suspeitar que eram apoiantes do rei de Castela; o 
conselho sugeriu que se escrevesse aos governadores das conquistas para que não admitissem religiosos 
estrangeiros e ao de Angola para que os religiosos que lá residiam saíssem voluntariamente ou se 
extinguissem.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 
18v-19v. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 786. 
 

787.  1661, Setembro, 2, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de D. Ana de São Miguel, 
viúva do capitão-mor António Teixeira de Mendonça, em seu nome e como tutora da sua filha menor, D. 
Ana Maria de Carvalho, que solicitava provisão que anulasse a ordem régia para que restituísse ao rei do 
Dongo, D. Filipe, os escravos que tinha nas suas senzalas, porque os comprara legalmente, por escrituras 
públicas, e se os devolvesse destruiria a sua fazenda. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; anexo: carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 45 e 50. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 787. 
 

788.  1661, Setembro, 19, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento dos capitães João Gomes 
e Miguel Nunes Craveiro, solicitando adiantamento de ordenado e mantimentos para o embarque, visto 
terem sido providos em duas companhias de Infantaria em Angola e pedirem o que já fora dado aos 
capitães D. João Manuel e Manuel de Bivar Mascarenhas, que iam para o mesmo reino.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 788. 
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789.  1661, Novembro, 4, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do padre Ivo Dias 
Mendes, solicitando a praça de capelão-mor da Infantaria do presídio de Massangano ou uma tença, em 
satisfação dos serviços de seu pai, Diogo Dias Mendes, nas conquidas do reino, durante vinte e nove anos.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 789. 
 

790.  1661, Novembro, 8, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a carta do ex-governador e capitão-general 
de Angola, João Fernandes Vieira, sobre o conservador do colégio dos religiosos da companhia [de Jesus], 
mestre-escola, Francisco Pinheiro, o ter excomungado depois de ter mandado prender os negros dos ditos 
religiosos, por terem atacado os soldados que tinham ordem para matar os cevados [porcos gordos] que 
vagueassem pela cidade; o conselho concordou com o parecer do procurador da Coroa [Jorge Privado de 
Faria], considerando correctos os actos do governador e reprovável a actuação do conservador. 
Obs.: m. est.; anexo: cartas e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 51 e 48; cx. 6, doc. 159. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 790. 
 

791.  1661, Dezembro, 12, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do nomeado para o posto 
de ajudante do presídio de Angola, Luís da Silva Fragoso, solicitando o adiantamento de ordenado para 
ajuda de custo e mantimentos para a viagem, alegando ser pobre. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 791. 
 

792.  1661, Dezembro, 15, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a carta do ex-governador e capitão-
general de Angola, João Fernandes Vieira, de 5 de Março de 1661, acerca de o governador da ilha de São 
Tomé ter sabido, por ingleses, que os holandeses tinham tomado a ilha de Ano Bom e esperavam reforços 
para ir a Angola; descrevendo o que fizera para defender aquela praça do possível ataque. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 792. 
 

793.  1661, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
INSTRUMENTO EM PÚBLICA FORMA, passado pelo tabelião [do público, judicial e notas], Bento Baptista 
de Parada, atestando que o governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros, lhe 
apresentara para trasladar um traslado autêntico de uma proposta que o governador João Fernandes 
Vieira fizera aos [religiosos, ministros e oficiais da câmara de São Paulo da Assunção], em Setembro de 
1658, sobre fazer-se guerra ao rei do Congo. 
Anexo: instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 793. 
 

794.  1661, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
INSTRUMENTO EM PÚBLICA FORMA, passado pelo tabelião [do público, judicial e notas], Bento Baptista 
de Parada, atestando que o governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros, lhe 
apresentara para trasladar uma proposta que o governador João Fernandes Vieira fizera aos [religiosos, 
ministros e oficiais da câmara de São Paulo da Assunção], em Março de 1659, no sentido de se decidir se 
se faria ou não guerra ao rei do Congo. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 794. 
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795.  1662, Janeiro, 26, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre outra de 18 de Junho de 1661, relativa à 
nomeação de pessoas para o ofício de escrivão e marcador de escravos de Angola, e da réplica do 
requerimento de Pantaleão Rebelo de Vasconcelos em que solicitava a propriedade daquele ofício, por 
seis anos, em satisfação dos serviços prestados por si, por seu avô e seu pai, pedindo o hábito de 
Santiago e uma pensão para um filho seu, porque ele próprio era cavaleiro da Ordem de São Bento. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; anexo: consulta e bilhete.  
AHU-Angola, cx. 7, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 795. 
 

796.  1662, Janeiro, 28, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do nomeado para o cargo 
de ouvidor-geral de Angola, João de Oliveira de Miranda, solicitando ajuda de custo para se preparar para 
a viagem, visto ser pobre e ter sido concedida igual merce aos seus antecessores. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 796. 
 

797.  1662, Fevereiro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a necessidade de avaliar o bom governo 
dos reinos e conquistas através das residências, lembrando que faltavam ordens para tirar a residência do 
governador e capitão-general de Angola, João Fernandes Vieira, do [governador da capitania de 
Pernambuco], André Vidal de Negreiros, e de D. Pedro de Melo, podendo fazê-lo os ouvidores-gerais que 
ia para Angola e para o Maranhão. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 797. 
 

798.  1662, Fevereiro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros, ao rei [D. Afonso VI] sobre 
os inconvenientes de se usarem os panos de libongos como moeda corrente naquele reino, sugerindo, 
como remédio para a situação, a cunhagem local de moedas de cobre, conforme sugeriam os oficiais da 
câmara da cidade. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 798. 
 

799.  1662, Fevereiro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do perfeito da missão do Congo, frei Crisóstomo de Génova, ao rei [D. Afonso VI] dando os 
parabéns pelo casamento da infanta [D. Catarina de Bragança com Carlos II de Inglaterra] e agradecendo 
a licença dada para que seis religiosos capuchinhos se juntassem à missão no reino de Angola.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 799. 
 

800.  1662, Fevereiro, 27, Sintra 
PROCURAÇÃO do capitão Manuel Simões Quaresma, nomeando como sua procuradora, a sua mãe, 
marquesa Francisca, para em seu nome tirar do Tribunal do Conselho Ultramarino uns papéis relativos aos 
seus serviços, uma vez que desistia do requerimento feito àquele tribunal, podendo a procuradora cobrar o 
dinheiro e dar quitação das verbas que dera ao mestre da charrua São João Baptista, João Baptista 
Gandolfo, para os fretes e avarias de várias caixas de açúcar e tabaco. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 800. 
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801.  [post. 1662, Fevereiro] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Roque Vieira de Lima, entre 
Fevereiro de 1649 e Fevereiro de 1662, como soldado, alferes e capitão em Pernambuco e São Paulo [de 
Luanda], tendo serviço nesta praça como capitão de Infantaria e da fortaleza de São Filipe de Penedo 
[Benguela]. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 801. 
 

802.  [ant. 1662, Março, 10] 
REQUERIMENTO do capitão André da Fonseca Gomes, ao rei [D. Afonso VI] solicitando o hábito da 
Ordem de Cristo com uma renda ou tença, e uma renda para a filha, religiosa do Mosteiro de Odivelas, D. 
Guiomar da Fonseca, tudo em satisfação dos serviços que prestara em Pernambuco, Paraíba, Angola, 
Massangano e Benguela.  
Anexo: auto. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 802. 
 

803.  1662, Março, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do cavaleiro professo da 
Ordem de Cristo, António de Castro de Sousa, solicitando a serventia do ofício de juiz dos órfãos e causas 
do mar da cidade de Luanda, reino de Angola, em satisfação dos serviços prestados nas fronteiras do reino 
e em Angola. 
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 803. 
 

804.  1662, Maio, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros, ao rei [D. Afonso VI] sobre a 
alteração do número e da constituição das companhias daquele reino, entre os governos de Luís Martins 
de Sousa [Chichorro] e de João Fernandes Vieira, e da necessidade de gente de terra e de mar para 
manter as doze companhias da guarnição daquele presídio, com o número suficiente de homens. 
Anexo: carta e informação. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 804. 
 

805.  [ant. 1662, Agosto, 3] 
REQUERIMENTO do capitão do distrito [do rio] Dande, João Pinto Carneiro, [ao governador e capitão-
general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando pólvora e balas para assistir na barra daquele 
rio. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 805. 
 

806.  [ant. 1662, Agosto, 12] 
REQUERIMENTO de Manuel Pimenta Jácome, ao rei [D. Afonso VI] solicitando o hábito de Cristo com 
uma tença, o posto de capitão do forte de São Miguel ou do de Santo Amaro, em Angola, com o soldo de 
capitão de Infantaria, em satisfação dos serviços prestados desde 1651 em Angola.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 806. 
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807.  [ant. 1662, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO de João Correia Pimentel, ao rei [D. Afonso VI] solicitando ordens para ser ressarcido 
pelos prejuízos causados pelo facto de depois de ter tomado posse dos ofícios de inquiridor, contador e 
distribuidor de Angola, o governador João Fernandes Vieira ter criado outros ofícios de inquiridor e 
contador e neles ter provido Simão Lopes; pedindo que o governador fosse repreendido e Simão Lopes 
impedido de exercer. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 807. 
 

808.  1662, Setembro, 12, Congo 
CARTA do rei do Congo, D. António I, ao rei [D. Afonso VI] sobre os avisos que o seu pai, o rei D. Garcia, 
fizera a D. João [IV] acerca de várias pessoas em Angola serem vassalos do rei de Castela; afirmando que 
o governador João Fernandes Vieira perseguira o seu pai, apesar de ter ordens em contrário; avisando que 
o capuchinho, frei Bernardino de Sena [Bonaventura de Siena], chegara como embaixador do Papa, 
trazendo uma bula e duas cartas da congregação [da Propaganda Fide], às quais o dito frei respondeu, 
fazendo o signatário assiná-las, mas desconfiou do facto e avisou o governador André Vidal de Negreiros, 
porque o seu pai fora enganado de forma similar; solicitando um governador íntegro, que reformasse a 
Infantaria e não tiranizasse os sobas, pedindo ainda ministros para a sé catedral ou que os de Luanda 
fossem assistir no Congo; elogiando os cónegos Simão de Medeiros e Miguel de Crasto.  
Anexo: instrumentos em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 69, 64 e 65. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 808. 
 

809.  1662, Outubro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre outra de 19 de Novembro de 1661, acerca 
do pedido de privilégios feito pelos oficiais da câmara e povo da cidade de São Paulo da Assunção de 
Angola, pela fidelidade e obediência a Sua Majestade durante a ocupação dos holandeses, e de como o 
despacho dado ao pedido colidia com a jurisdição do Conselho Ultramarino.  
Anexo: regimento (cópia de capítulos) e consulta. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 809. 
 

810.  [ant. 1662, Novembro, 10] 
REQUERIMENTO do contratador do contrato de Angola, Jerónimo Teixeira da Fonseca, ao rei [D. Afonso 
VI] solicitando mais duas vias das ordens que levava para Angola, relativas ao arrendamento dos novos 
direitos e a algumas condições dos direitos reais. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 810. 
 

811.  1662, Novembro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros, ao rei [D. Afonso VI] 
informando que reunira os oficiais da câmara de São Paulo da Assunção e de Massangano, mais as 
pessoas dos presídios, para decidirem o modo mais suave de se pagar a contribuição para o acordo de 
paz com a Holanda [ratificação do tratado de Haia] e para o dote da rainha da Grã-Bretanha [D. Catarina 
de Bragança]. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 811. 
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812.  1662, Novembro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA dos oficiais da câmara [da cidade de São Paulo da Assunção de Luanda], ao rei [D. Afonso VI] 
dando os parabéns pela coroação e informando que o governador e capitão-general de Angola, André 
Vidal de Negreiros, lhes mostrara a carta ordenando a contribuição para o acordo de paz com a Holanda 
[ratificação do tratado de Haia]; explicando que o capitão Lourenço de Andrade [Colaço] fora eleito 
procurador dos moradores, para ir ao reino e expor as dificuldades de cabedal em que viviam. 
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 812. 
 

813.  1662, Novembro, 30, Vila da Vitória [de Massangano]  
CARTA dos oficiais da câmara da vila da Vitória de Massangano, ao rei [D. Afonso VI] sobre o contributo 
que lhes cabia para o acordo de paz com a Holanda [ratificação do tratado de Haia] e para uma jóia para a 
D. Catarina [de Bragança], rainha de Inglaterra; afirmando que o capitão Lourenço de Andrade Colaço iria 
ao Reino, como procurador-geral dos moradores, para negociar os meios mais suaves para pagarem a 
contribuição. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 813. 
 

814.  1662, Novembro, 30, Vila da Vitória [de Massangano]  
CARTA dos oficiais da câmara da vila da Vitória de Massangano, ao rei [D. Afonso VI] dando os parabéns 
pelo matrimónio de D. Catarina [de Bragança] com o rei de Inglaterra [Carlos II] e agradecendo a provisão 
que os libertara das guerras. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 814. 
 

815.  1662, Dezembro, 9, Lisboa 
CARTA [do ex-provedor da Fazenda Real e ouvidor-geral de Angola] Bento Teixeira de Saldanha, ao 
[secretário do Conselho Ultramarino] Marcos Rodrigues Tinoco, sobre a pretensão dos moradores de 
Massangano em obter licença para fazer uma casa da misericórdia naquele lugar. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 815. 
 

816.  1662, Dezembro, 19, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a carta do rei de Inglaterra 
[Carlos II] solicitando que se remediasse o dano feito a um navio inglês que fora tomado em Angola, [em 
1659], tendo sido confiscada toda a fazenda.  
AHU-Angola, cx. 7, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 816. 
 

817.  [ca. 1662] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados pelo fidalgo da casa de Sua 
Majestade, Martim Correia Vasqueanes [sic], como soldado na capitania do Rio de Janeiro, capitão de 
Infantaria do terço do mestre de campo Rui Lourenço de Távora e sargento-mor. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 817. 
 

818.  [ant. 1663, Janeiro, 25] 
REQUERIMENTO do mestre da charrua Nossa Senhora da Nazaré, Luís Dias Serrão, solicitando alvará 
para levar um condestável estrangeiro para Angola, uma vez que não encontrava portugueses. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 818. 
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819.  1663, Fevereiro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA [do provedor e irmãos da Santa Casa da Misericórdia] de São Paulo da Assunção de Angola, ao rei 
[D. Afonso VI] sobre a resolução de Sua Majestade mandar extinguir a casa e irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia em Massangano. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 819. 
 

820.  1663, Fevereiro, 23, Lisboa 
REQUERIMENTO do licenciado Cristóvão Ferreira de Pina, ao rei [D. Afonso VI] solicitando a satisfação 
dos serviços do capitão José Prestes Eanes, uma vez que tinham sido dados em dote à sobrinha do 
capitão, D. Barbosa de Caldas, com quem ele suplicante era casado.  
AHU-Angola, cx. 7, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 820. 
 

821.  1663, Março, 3, Lisboa 
DECRETO do rei D. Afonso VI ordenando ao Conselho Ultramarino, a análise da consulta do Conselho da 
Fazenda sobre os escravos que se deviam tirar de Angola para executar o pagamento [do acordo de paz] 
com os holandeses. 
Anexo: pareceres e parecer (minuta). 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 821. 
 

822.  1663, Março, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA [do provedor da Fazenda Real de Angola, Bartolomeu Pais Bulhão, ao rei [D. Afonso VI] sobre a 
chegada de uma naveta vinda de Moçambique, na qual dois moradores compraram fazendas e 
embarcaram com suas famílias para [Portugal], via Rio de Janeiro; explicando porque dera licença aos 
moradores para a compra de fazenda e referindo o mau estado da Índia e que a naveta trazia pimenta, 
cravo e canela de Ceilão. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 7, D. 882. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 822. 
 

823.  1663, Março, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Bartolomeu Pais Bulhão, ao rei [D. Afonso VI] sobre a 
sua chegada e o exercício dos cargos de juiz comissário dos cavaleiros das três ordens e de provedor das 
fazendas dos defuntos e da [Fazenda Real]; dando conta que duas das doze companhias daquela praça 
tinham sido criadas pelo governador João Fernandes Vieira, tal como os postos de capitão refinador, 
capitão de Artilharia e vários postos de ajudantes, não tendo por isso provimento régio; solicitando 
resolução do caso e regimento para o exercício do seu cargo de provedor da Fazenda Real.  
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 823. 
 

824.  1663, Março, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA [do governador e capitão-general de Angola] André Vidal de Negreiros, ao rei [D. Afonso VI] sobre 
as consequências das ordens régias que mandavam entregar os direitos novos ao feitor do contrato, Diogo 
Gomes Sampaio, repor a maioria dos direitos dos escravos que, ele governador, enviara ao Brasil, dar 
cumprimento às condições do contrato do sal de Benguela e do resgate na costa do Luango e manter o 
preço que as macutas [moeda de cobre] tinham no tempo do contratador Jerónimo Teixeira da Fonseca. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão e cartas. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 824. 
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825.  1663, Abril, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a carta do governador André Vidal de 
Negreiros acerca do falecimento do ouvidor-geral, auditor, provedor da Fazenda Real e das fazendas dos 
defuntos e ausentes, Santos de Sousa Galhardo, e de ter provido Manuel Carneiro de Medeiros, António 
Gomes de Gouveia e João Marques de Almeida, respectivamente, nos cargos de ouvidor-geral, auditor, 
provedor da Fazenda Real e das dos defuntos e ausentes.  
AHU-Angola, cx. 7, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 825. 
 

826.  1663, Abril, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de Francisco da Rocha 
Fagundes, solicitando a nomeação ou confirmação do provimento numa Companhia de Infantaria em que 
fora provido pelo governador André Vidal de Negreiros, em satisfação dos serviços prestados.  
AHU-Angola, cx. 7, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 826. 
 

827.  [ant. 1663, Abril, 12] 
REQUERIMENTO do capitão Alberto Furtado de Mendonça, ao rei [D. Afonso VI] solicitando hábito de 
Cristo, tença, alvará de lembrança do ofício que coubesse à qualidade da pessoa que casasse com uma de 
suas filhas e o posto de governador de Cacheu ou semelhante, em satisfação dos serviços prestados nas 
fronteiras do reino e em Angola. 
Anexo: parecer (minuta). 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 827. 
 

828.  1663, Maio, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre as queixas que os moradores de 
Massangano faziam de João Fernandes Vieira, no tempo em que havia sido governador e capitão-general 
de Angola, e dos documentos terem de ser remetidos ao doutor José da Silva Mascarenhas para proceder 
à devassa.  
AHU-Angola, cx. 7, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 828. 
 

829.  1663, Maio, 11, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar pólvora ao capitão Manuel Gomes 
Raia, para que as peças do forte de São Miguel disparassem no dia de invocação do santo. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 90.  
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 829.  
 

830.  [ant. 1663, Maio, 28] 
REQUERIMENTO do pagador da conquista, Filipe de Carvalho, [ao governador e capitão-general de 
Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando o necessário para beneficiar as fazendas da farda e pagar 
os fretes, os carregadores, as esteiras e as cordas.  
AHU-Angola, cx. 7, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 830. 
 

831.  1663, Junho, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO do escrivão da Câmara, Ouvidoria e Auditoria-geral e tabelião do público, judicial e notas da 
cidade de São Paulo da Assunção, Bento Baptista de Parada, atestando que o governador e capitão-
general de Angola, André Vidal de Negreiros, lhe apresentara para trasladar um auto, uns pregões e um 
termo sobre a arrematação dos direitos reais dos escravos em Angola, de 1661, uma fiança e uma petição 
de Balthasar van Dunen. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 831. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 143 / 1286 

 

832.  1663, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do nomeado como escrivão 
da Feitoria de Angola, capitão Pantaleão Rebelo de Vasconcelos, solicitando as ordens necessárias para 
que o governador lhe desse posse do ofício, já que antes a negara, dizendo que provera o cargo no seu 
criado, António de Gouveia. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 832. 
 

833.  1663, Setembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do homem preto, natural de 
Angola, D. Agostinho Quabora, solicitando justiça e restituição de fazenda, com perdas e danos pagos pelo 
governador André Vidal de Negreiros, uma vez que o governador o mandou prender e cortar-lhe as 
orelhas, só porque pedira que o padre Diogo Rodrigues lhe restituísse os seus escravos; alegou ter servido 
na guerra contra os holandeses com os seus escravos. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 833. 
 

834.  1663, Setembro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CONHECIMENTO do almoxarife Domingos Dias Pinheiro, declarando que ficavam carregadas em receita 
duas resmas de papel que recebera do feitor da Fazenda Real, Simão Vandernes, por ordem do 
governador André Vidal de Negreiros e do provedor da Fazenda Real, Bartolomeu Pais Bulhão, para se 
fazerem cartuxos contra o dembo Nambuangongo. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 834. 
 

835.  1663, Setembro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RECIBO passado pelo [ajudante] Matias de Mendonça, declarando ter recebido de João Rodrigues Ferreira 
couros de boi para cobrir os barris de pólvora que, por ordem do governador e capitão-general de Angola, 
André Vidal de Negreiros, foram para a guerra de [Nambuangongo].  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_001, Cx. 8, D. 947. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 835. 
 

836.  1663, Setembro, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
MANDADO [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse enviar à fortaleza de Muxima dois quintais 
de pólvora. 
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 7, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 836. 
 

837.  1663, Outubro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a forma mais rápida e menos dispendiosa 
de acudir o reino de Angola, face à ameaça de invasão castelhana, tendo em conta o estado e a 
constituição da guarnição daquele reino, a ânsia do inimigo em obter escravos para a conservação das 
Índias de Castela e o quanto esse facto prejudicaria o Brasil. 
Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 97. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 837. 
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838.  [ant. 1663, Outubro, 8], São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do padre provedor e dos religiosos carmelitas descalços, [ao governador e capitão-
general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real para 
lhes dar ferragens para o hospício que Sua Majestade mandara fazer, na cidade de São Paulo da 
Assunção, para que eles se recolhessem. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 838. 
 

839.  1663, Outubro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da Companhia de Infantaria que iria socorrer Angola, sendo candidatos António Botelho da Silva, 
Manuel Lopo Cotrim, capitão Manuel Simões, Filipe Pereira Velho, António de Miranda Catela e André 
Duarte de Vasconcelos.  
Anexo: lista de votos, decreto e informações de serviço. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 839. 
 

840.  1663, Outubro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da Companhia de Infantaria de Angola que vagara devido ao falecimento do capitão João Gomes, 
e para o forte de Santo Amaro do porto da cidade de São Paulo da Assunção, sendo candidatos Domingos 
Ferreira, Domingos de Barros, Manuel Simões e Diogo Nunes Rosa. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 840. 
 

841.  1663, Outubro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre os méritos e serviços de Manuel Pimenta 
Jácome para ocupar a capitania de Benguela, no reino de Angola.  
AHU-Angola, cx. 7, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 841. 
 

842.  1663, Outubro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a ausência de resposta à consulta de 5 de 
Abril de 1663, relativa às dúvidas na arrematação dos direitos velhos e novos do contrato de Angola, 
celebrado com Jerónimo Teixeira da Fonseca; o conselho analisou as cartas do governador André Vidal de 
Negreiros, do provedor da Fazenda Real [Bartolomeu Pais Bulhão], do feitor [da Fazenda, Simão 
Vandernes], da câmara [e do ouvidor-geral Santos de Sousa Galhardo]. 
Obs.: m. est.; anexo: consultas, cartas, declaração e carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 104, 87 e 34. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 842. 
 

843.  1663, Outubro, 23, Lisboa 
CERTIDÃO [do secretário de estado das Mercês e Expediente], Pedro Severim de Noronha, passada ao 
capitão Alberto Furtado de Mendonça, para que lhe fossem devolvidos os papéis que entregara ao 
Conselho Ultramarino para consulta. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 843. 
 

844.  1663, Outubro, 24, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que mandasse fretar uma lancha para enviar alguém 
avistar e informar-se sobre os navios inimigos junto à costa de Pinda e Luango. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 844. 
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845.  1663, Outubro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
tenente-general de Angola e de capitães entretenidos, sendo candidatos ao primeiro Francisco Marinho de 
Eça, Manuel da Silva da Orta e Simão de Miranda e ao segundo António Pinto Coelho e Manuel Simões e 
seis escusados da consulta de nomeação para os postos de capitão de uma das companhias de Infantaria 
e do forte de Angola.  
Obs.: o termo entretenido referia-se aos oficiais que recebiam pensão até entrarem no serviço activo, ver 
BLUTEAU, Raphael – Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico… [em linha] 
Coimbra: Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728. 8 vol.  
AHU-Angola, cx. 7, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 845. 
 

846.  1663, Novembro, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar pólvora e azeite ao capitão do forte de 
Nossa Senhora da Guia, Manuel Colaço, ao capitão do forte de São Miguel, Manuel Gomes Raia, ao 
capitão do forte de Santo Amaro, João Cardoso, e ao ajudante Marcos Dias. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 846. 
 

847.  1663, Novembro, 12, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que mandasse o feitor da Fazenda, Simão 
Vandernes, comprar doces para enviar aos soldados doentes no quilombo de Tape. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 847. 
 

848.  [ant. 1663, Novembro, 13] 
REQUERIMENTO do alferes Gregório Barbosa, ao rei [D. Afonso VI] solicitando nomeação para uma das 
companhias vagas em Angola, ou para o lugar de ajudante de obras da fortaleza de Santo Amaro ou de 
Benguela, em satisfação dos serviços prestados desde 1645, no Brasil, Angola, Pernambuco, nas armadas 
da costa e nas campanhas do Alentejo. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 848. 
 

849.  [ant. 1663, Novembro, 16] 
REQUERIMENTO do mestre do navio Santa Ana, Maria, José, António Henriques, ao rei D. Afonso VI 
solicitando ordens para que ao chegar a Luanda, reino de Angola, com o socorro de soldados e munições, 
fosse o primeiro a sair, com licença do governador, com escravos e géneros da terra para levar ao Brasil, e 
aí carregasse açúcar, tabaco e mais géneros da terra e regressasse ao Reino, fora do corpo da armada da 
companhia geral, sem que ninguém o impedisse. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 109. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 849. 
 

850.  [ant. 1663, Novembro, 16] 
REQUERIMENTO do mestre do navio Nossa Senhora do Rosário e Santo António, Diogo Lopes de Lerga, 
ao rei D. Afonso VI solicitando ordens para que ao chegar a Luanda, reino de Angola, com o socorro de 
soldados e munições, fosse o primeiro a sair, com licença do governador, com escravos e géneros da terra 
para levar ao Brasil, e aí carregasse açúcar, tabaco e géneros da terra e regressasse ao Reino, fora do 
corpo da armada da companhia geral, sem que ninguém o pudesse impedir. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 110. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 850. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 146 / 1286 

 

851.  [ant. 1663, Novembro, 16] 
REQUERIMENTO do capitão António Álvares Coutinho, ao rei D. Afonso VI solicitando ordens para que 
logo que chegasse a Luanda, reino de Angola, com o socorro de soldados e munições no navio Santo 
António e Almas, de que era mestre Manuel Peres de Faria, fosse o primeiro a sair, com licença do 
governador, com escravos e produtos da terra para o Brasil, e aí carregasse açúcar, tabaco e mais géneros 
da terra e regressasse ao Reino, fora do corpo da armada da companhia geral, sem que ninguém o 
impedisse. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 111. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 851. 
 

852.  1663, Novembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do nomeado para o posto 
de capitão entretenido em Angola, António Pinto Coelho, solicitando que se repartissem os soldados que 
iam nas três embarcações de socorro e metade fosse a seu cargo, em companhia formada. 
Obs.: o termo entretenido referia-se aos oficiais que recebiam pensão até entrarem no serviço activo, ver 
BLUTEAU, Raphael – Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico… [em linha] 
Coimbra: Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728. 8 vol.  
AHU-Angola, cx. 7, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 852. 
 

853.  1663, Novembro, 20, [Lisboa] 
CARTA [do secretário do Conselho Ultramarino], Manuel Barreto de Sampaio sobre o regimento que se 
devia fazer para levar o socorro a Angola, definindo se poderia refrescar a Infantaria em Cabo Verde, em 
que local se deveria separar da frota que seguia para o Brasil, em que momento deveria comunicar com 
terra e em que local poderia desembarcar o socorro caso o inimigo estivesse na barra ou noutro porto de 
Luanda. 
Anexo: provisão (minuta).  
AHU-Angola, cx. 7, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 853. 
 

854.  1663, Novembro, 23, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se escrevesse ao provedor da Fazenda Real e ao 
ouvidor-geral de Angola, sobre os danos que resultavam dos governadores daquele reino mandarem os 
brancos fazerem entradas e resgates, e sobre os soldos do sargento-mor e dos capitães que iam às 
conquistas; mandando que o provedor trasladasse os documentos relativos à despesa da Fazenda Real e 
que se comunicasse ao governador e capitão-general de Angola o resultado da diligência do seu 
antecessor, João Fernandes Vieira, acerca do caminho por terra até Benguela e da fortaleza de 
portugueses de que se falara.  
AHU-Angola, cx. 7, doc. 114. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 854. 
 

855.  1663, Novembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a réplica do requerimento [do capitão] 
António Álvares Coutinho, consultada em 12 de Novembro de 1663, solicitando patente de capitão-de-mar-
e-guerra do seu navio, Santo António e Almas, em virtude de levar socorro a Angola sem receber frete. 
Anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 115. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 855. 
 

856.  1663, Dezembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do tenente-general de 
Angola, Francisco Marinho de Eça, solicitando o ofício de secretário de Angola para quem casasse com a 
sua sobrinha, em satisfação de um alvará de lembrança que lhe fora dado para ela. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 116. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 856. 
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857.  1663, Dezembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de Miguel Rotea, 
solicitando o hábito de Santiago, tença e propriedade do ofício de escrivão da Fazenda Real e da matrícula 
[da gente de guerra do reino] de Angola, em satisfação dos serviços prestados, no Brasil e em Angola, pelo 
seu pai, Domingos Gonçalves Rotea, e pelo seu tio, Diogo Rodrigues, ambos já falecidos. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 117. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 857. 
 

858.  [ant. 1663, Dezembro, 4], São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do padre provedor e mais religiosos carmelitas descalços da cidade de São Paulo da 
Assunção, [ao governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que 
ordenasse ao feitor da Fazenda Real para lhes dar farinha para mantimento e breu para o conserto da 
barca. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 858. 
 

859.  1663, Dezembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do nomeado para o cargo 
de ouvidor-geral de Angola, João Lopes Tinoco, solicitando ajuda de custo para se preparar para a viagem, 
tal como se concedia a quem ia exercer aquele cargo, naquele lugar. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 118. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 859. 
 

860.  1663, Dezembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a nomeação de pessoas para o ofício de 
contador, inquiridor e distribuidor de Angola; Francisco Marinho de Eça e André da Fonseca Gomes 
pretendiam o ofício para dote de suas sobrinhas e Manuel Botelho Correia candidatou-se a título próprio. 
Anexo: bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 119; cx. 8, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 860. 
 

861.  1663, Dezembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de Isabel Pereira, viúva do 
capitão Lourenço Gonçalves Pereira, solicitando apostilha no alvará de 12 de Julho de 1660, para o poder 
registar apesar de ter passado o prazo, alegando que o marido não ocupara o cargo de capitão da fortaleza 
de Cambambe, porque falecera na peleja contra os holandeses, pertencendo o ofício a quem casasse com 
ela. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 120. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 861. 
 

862.  1663, Dezembro, 26, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar pólvora ao capitão do forte de Santo 
Amaro, João Cardoso, para que as peças [de artilharia] disparassem no dia da festividade de Nossa 
Senhora da Nazaré. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 121. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 862. 
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863.  1663, Dezembro, 31, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
FOLHAS [dos pagamentos dos capitães das companhias de Infantaria de Angola], Domingos de Azevedo 
Coelho, Manuel de Bivar Mascarenhas, João de Araújo, Luís Ferreira de Macedo, António de Gouveia 
Soares, António de Almeida de Carvalho, Francisco da Rocha Fagundes, Luís da Silva de Carvalho e 
Miguel Nunes Craveiro, referentes ao ano de 1663. 
Obs.: os pagamentos estavam identificados pelos nomes dos capitães, mas incluíam todos os que 
pertenciam à companhia; anexo: mandados, recibos e certidões. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 122. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 863. 
 

864.  [ca. 1663, Lisboa] 
REQUERIMENTO dos juízes e oficiais da câmara de São Paulo da Assunção [de Luanda], ao rei [D. 
Afonso VI] solicitando, em seu nome e dos moradores de Angola através do seu procurador António de 
Buiça, a extinção dos panos da palha chamados libongos, usados como moeda, e que em seu lugar 
corresse moeda de cobre de 5 e 10 réis, cunhando-a com o cobre existente em Luango, Ambaca, 
Cambambe, Benguela e Libolo, enviando para tal oficiais de cunho e fundição.  
Obs.: datação pela data do selo impresso. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 864. 
 

865.  [post. 1663] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre a identificação das pessoas a servir diversos cargos no 
reino de Angola. 
Obs.: datação aferida pela correspondência dos nomes e dos cargos referidos com menções idênticas 
noutros documentos desta série. 
AHU-Angola, cx. 179, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 7, D. 865. 
 

866.  [ant. 1664, Janeiro, 22] 
ESCRITO do conde de Soure [e presidente do Conselho Ultramarino, D. João da Costa], ao Manuel de 
Andrada, sobre a quantidade de pólvora refinada e por refinar que fora para Angola, [na fragata Nossa 
Senhora da Conceição]. 
Obs.: datação aferida pela data de óbito do conde de Soure em 22 de Janeiro de 1664; anexo: escrito. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 866. 
 

867.  1664, Fevereiro, 22, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar pólvora ao capitão Manuel Gomes 
Raia, para carregar as peças de artilharia do forte de São Miguel, para que dessem salvas aos navios que 
viessem de fora. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 867. 
 

868.  1664, Março, 1, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
RECIBO passado pelo [ajudante] Matias de Mendonça, atestando que o oficial de ferreiro, Pedro Ferreira, 
lhe entregara a ferragem que mandara fazer por conta do feitor Simão Vandernes, para umas portas do 
palácio. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 868. 
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869.  1664, Março, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a nomeação de pessoas para a capitania-
mor de Benguela, para quando findasse o triénio de António Jorge de Góis, sendo candidatos Agostinho de 
Figueiredo, João Soares, Francisco Gomes do Lago e Manuel Pimenta Jácome. 
Anexo: edital (extrato), informações de serviço e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 869. 
 

870.  [ant. 1664, Março, 27] 
REQUERIMENTO do nomeado para capitão de uma Companhia de Infantaria de Angola, Diogo Nunes 
Rosa, ao rei [D. Afonso VI] solicitando nova patente em que constasse os serviços prestados. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 870. 
 

871.  1664, Abril, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de Maria da Conceição, 
viúva de Agostinho Freire Guerra, solicitando licença para nomear os ofícios de patrão-mor e meirinho do 
mar de Angola, que eram propriedade do seu marido, em José Pimenta, sobrinho que o seu marido 
perfilhara. 
Anexo: bilhete e instrumento de obrigação. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 871. 
 

872.  1664, Abril, 23, Angola 
RELAÇÃO das despesas da Fazenda Real, em 1663, em Angola, com o clero, os oficiais régios, as 
companhias (capitaneadas por Luís Ferreira de Macedo, João de Araújo, Domingos de Azevedo, Francisco 
de Sá, D. João Manuel, Francisco da Rocha Fagundes, Luís da Silva Carneiro, Manuel de Bivar 
Mascarenhas, Miguel Nunes Carneiro, Manuel Lopes, António de Gouveia Soares, António de Almeida de 
Carvalho), as fortalezas (São Miguel, Nossa Senhora da Guia, Santo Amaro e forte do Penedo), os oficiais 
de Artilharia e os presídios (Ambaca, Cambambe, Massangano, Muxima), as despesas com os oficiais, o 
presídio e as companhias do reino de Benguela, algumas despesas com artilharia, emolumentos e 
percalços dos postos e ofícios, e outras extraordinárias, remetido por António de Castro de Sousa, em 
resposta à carta régia de 16 de Fevereiro de 1663. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 872. 
 

873.  1664, Maio, 13, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a necessidade de consultar os requerimentos dos pretendentes 
ao cargo de governador e capitão-general de Angola, em virtude de findar o triénio de André Vidal de 
Negreiros. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 873. 
 

874.  1664, Maio, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que provesse tudo o que fosse necessário para 
conservar as fortificações e as carretas da artilharia.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 874. 
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875.  1664, Maio, 22, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse remeter ao presídio de Benguela a 
pólvora, as balas, o morrão e as armas de fogo que necessitavam. 
Obs.: m. est.; morrão era o pedaço de corda que servia de pavio às peças de artilharia. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 875. 
 

876.  [ant. 1664, Maio, 30] 
REQUERIMENTO do oficial de tanoeiro, Francisco Esteves, [ao governador e capitão-general de Angola, 
André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor para lhe pagar o que lhe era devido pelo 
conserto de vários barris de pólvora. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 876. 
 

877.  [ant. 1664, Junho, 9] 
REQUERIMENTO do capitão de uma companhia em Angola, Domingos de Barros Coutinho, [ao 
governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando o pagamento dos soldos 
que era habitual dar em satisfação do tempo passado na viagem. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 877. 
 

878.  [ant. 1664, Junho, 9] 
REQUERIMENTO do capitão de uma companhia em Angola, António Pinto Coelho, [ao governador e 
capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando o pagamento dos soldos que era 
habitual dar em satisfação do tempo passado na viagem. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 878. 
 

879.  1664, Junho, 9, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre executar o regimento do governo de Angola, não permitindo que 
o governador criasse ofícios novos, caso contrário os nomeados não teriam ordenado; no caso do tenente-
general Francisco Marinho [de Eça], o conselho propunha que terminado o triénio, o posto fosse extinto.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 879. 
 

880.  1664, Junho, 9, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar pólvora e balas ao soldado Manuel 
Ramos, para as repartir pelos soldados que iam com ele numa diligência de serviço. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 880. 
 

881.  1664, Junho, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse prover o forte de São Miguel com a 
pólvora necessária para carregar as peças de artilharia e o alcatrão para os fachos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 881. 
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882.  1664, Junho, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, André Vidal de Negreiros, acerca da arribada naquele porto da naveta Nossa Senhora dos 
Remédios de Baçaim, vinda de Moçambique, e da devassa que mandara fazer em consequência de alguns 
moradores terem comprado fazenda dela; explicando que não mandara o provedor da Fazenda Real, 
[Bartolomeu Pais Bulhão] tirar a devassa porque era parente de Manuel da Silva, um dos interessados na 
fazenda da naveta. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 122; ver também AHU_CU_001, Cx. 7, D. 822; 
anexo: auto (traslado) e certidões. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 882. 
 

883.  1664, Junho, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar pólvora e balas a António Ramos para 
uma diligência de serviço. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 883. 
 

884.  [ant. 1664, Junho, 16], São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO dos padres, do prior e dos religiosos carmelitas descalços de Nossa Senhora do Carmo, 
da cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda, ao governador e capitão-general de Angola, André Vidal 
de Negreiros], solicitando farinha para o sustento das pessoas que trabalhavam na construção do hospício. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 884. 
 

885.  [ant. 1664, Junho, 19] 
REQUERIMENTO dos juízes e oficiais da câmara de Luanda, ao rei [D. Afonso VI] através do procurador 
António de Buiça, solicitando, em seu nome e dos moradores de Angola, que os governadores não 
pudessem fazer guerra no sertão, excepto se esta fosse muito necessária e tivesse o apoio da câmara e 
dos cidadãos, porque as guerras davam grande dispêndio à Fazenda Real, diminuíam o comércio e 
oprimiam os vassalos, os sovas e o gentio; pedindo que à guerra fossem apenas a Infantaria e os cabos de 
praça. 
Obs.: datação aferida pelo ofício anexo que avalia a pretensão dos requerentes; anexo: ofício e cartas 
régias (cópias). 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 885. 
 

886.  1664, Junho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da Câmara, ao rei [D. Afonso VI] sobre a assistência que os moradores prestavam aos 
religiosos carmelitas descalços, tendo, apesar dos poucos recursos, erguido um convento para o ministério 
e o recolhimento dos religiosos. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 886. 
 

887.  1664, Junho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros, ao rei [D. Afonso VI] sobre a 
oposição dos oficiais da câmara à cobrança dos direitos novos, destinados ao sustento da Infantaria, e ao 
donativo [para a paz com a Holanda e a jóia para a rainha da Grã-Bretanha, D. Catarina de Bragança], 
caso não aumentasse o número de pessoas nas companhias e se reformassem os postos supérfluos em 
lugares para integrar a gente do Brasil que viera socorrer Angola. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 887. 
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888.  1664, Junho, 28, Angola 
CARTA do tenente [-general de Angola], Francisco Marinho de Eça, ao rei D. Afonso VI sobre ter chegado 
com o socorro a Angola, apesar das enfermidades a bordo, e de como fortificara logo a praça; queixando-
se que os oficiais da câmara só lhe pagariam o soldo com ordem régia, e que a câmara era dirigida por 
estrangeiros; solicitando patente de mestre de campo e aumento de soldo, desistindo do de tenente-
general. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 888. 
 

889.  1664, Junho, 30, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de [Angola], Bartolomeu Pais Bulhão, ao rei [D. Afonso VI] sobre a 
aceitação do direito novo não ter sido ajustada com os oficiais da câmara e os moradores da cidade [de 
Luanda], porque o governador não aceitava a redução de cargos supérfluos nas companhias; sugerindo 
que se visse o requerimento dos oficiais, porque defendiam a Fazenda Real, podendo assim contribuir para 
o donativo para a paz com a Holanda e a jóia da rainha da Grã-Bretanha [D. Catarina de Bragança].  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 889. 
 

890.  1664, Julho, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar ao ajudante António Rolim alguma 
farinha e macutas para o sustento dos negros que assistiam nas obras das trincheiras da cidade. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 890. 
 

891.  1664, Julho, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
feitor de Angola, por terminar o triénio de Simão Vandernes, sendo candidatos Félix de Holanda, Manuel 
Carneiro de Medeiros e Francisco da Costa Azere.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 891. 
 

892.  1664, Julho, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar pólvora ao ajudante Marcos Dias para 
repartir pelos soldados das companhias da ordenança para treinarem. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 892. 
 

893.  1664, Julho, 10, Benguela 
CONHECIMENTO passado pelo almoxarife, capitão João Brás de Góis, e assinado pelo escrivão da 
Fazenda Real, capitão João Rodrigues Vieira, sobre a pólvora, os cunhetes, o morrão e as bandoleiras que 
mandou o feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, por ordem do governador André Vidal de 
Negreiros. 
Obs.: m. est.; doc. incompl.; morrão era o pedaço de corda que servia de pavio às peças de artilharia. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 893. 
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894.  1664, Julho, 13, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse entregar pólvora ao ajudante Marcos 
Dias, para repartir pela Infantaria e gente da ordenança para fazerem exercícios, em virtude do risco de 
ataque inimigo. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 894. 
 

895.  1664, Julho, 13, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar a pólvora necessária para se testarem 
as peças [de artilharia] que mandara colocar nos fortins, para defesa da praça. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 895. 
 

896.  [ant. 1664, Julho, 17]  
REQUERIMENTO do soldado Domingos Borges, da companhia do capitão Luís Ferreira de Macedo em 
Angola, [ao governador André Vidal de Negreiros], solicitando o pagamento dos soldos atrasados para 
poder ir ao Brasil tratar da sua saúde. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 896. 
 

897.  1664, Julho, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse prover o capitão Diogo Rodrigues de Sá e 
sua gente, na barra do Dande, com pólvora e balas, face à ameaça de ataque. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 897. 
 

898.  1664, Julho, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre as cartas vindas de Angola e do reino do 
Congo acerca dos procedimentos dos capuchos [capuchinhos] italianos que residiam em Angola, e da 
resposta de frei Bernardino de Sena aos breves do Papa, fazendo o rei do Congo assiná-la; o conselho 
analisou a carta do cabido da Sé do Congo de 13 de Outubro de 1651, que afirmava que os religiosos 
tinham ali chegado por via de Castela, e as queixas do rei do Congo contra a infidelidade daqueles 
religiosos. 
Obs.: m. est.; um doc. em latim; ver AHU_CU_001, Cx. 5, D. 506, D. 512 e D. 513; Cx. 7, D. 778, 786 e 
808; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 125v-126; anexo: parecer (cópia), parecer, rol, 
decreto, breve. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 24; cx. 7, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 898. 
 

899.  [post. 1664, Julho, 21] 
CARTA do [ouvidor-geral de Angola], Bento Teixeira de Saldanha ao [secretário do Conselho Ultramarino], 
Manuel Barreto Sampaio, sobre as consultas e papéis acerca das queixas do rei do Congo contra os 
capuchinhos missionários de Angola, nomeadamente devido ao contacto destes com o rei de Castela; 
considerando que não existia causa para impedir a missão destes religiosos em Angola, elogiando os seus 
procedimentos, desacreditando as palavras do rei do Congo e defendendo ainda o mercador Fernando de 
la Riba que ficava implicado nas acusações. 
AHU-Angola, cx. 179, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 899. 
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900.  1664, Julho, 23, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar pólvora e balas ao sargento António 
de Oliveira, para uma diligência de serviço. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 900. 
 

901.  1664, Julho, 23, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar pólvora e morrão, ao ajudante Marcos 
Dias, para os exercícios das companhias vindas da Bahia. 
Obs.: m. est.; morrão era o pedaço de corda que servia de pavio às peças de artilharia. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 901. 
 

902.  [ant. 1664, Julho, 29]  
REQUERIMENTO do soldado Manuel Nunes, da companhia do capitão Domingos de Barros, [ao 
governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros], solicitando que se riscasse a sua 
praça e se ajustassem as suas contas, porque ia para Benguela com o cirurgião Pedro da Silva. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 902. 
 

903.  [ant. 1664, Julho, 29]  
REQUERIMENTO do capitão-mor, José Rebelo Leite, ao rei D. Afonso VI solicitando a criação do cargo de 
secretário de Angola, tal como existia no Brasil, pedindo a sua nomeação para o mesmo cargo.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 903. 
 

904.  1664, Julho, 29, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse entregar à ordem do capitão Luís Soares 
Camelo, duas peças de artilharia, carretas, pólvora, balas e linho. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 904. 
 

905.  1664, Julho, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse prover a pólvora necessária para carregar 
as peças de artilharia do forte de São Miguel. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 905. 
 

906.  1664, Agosto, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse entregar a pólvora e a balas pedidas pelo 
capitão do presídio de Muxima, ao alferes do dito presídio, Gaspar dos Reis. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 906. 
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907.  1664, Agosto, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CERTIDÃO passada [pelo ajudante] Matias de Mendonça, atestando que acondicionara, na sumaca do 
mestre André Dias, a farinha por conta de Sua Majestade, e que a farinha solta fora em esteiras ao paiol. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 907. 
 

908.  [ant. 1664, Agosto, 8]  
REQUERIMENTO do mestre do navio Nossa Senhora do Rosário e Santo António, Diogo Lopes de Lerga, 
[ao governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros], solicitando que se levasse em 
conta a pólvora e o morrão que trouxera para o socorro de Angola e que no mar cedera ao capitão António 
Botelho da Silva para exercício dos soldados e sentinelas. 
Obs.: m. est.; morrão era o pedaço de corda que servia de pavio às peças de artilharia. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 908. 
 

909.  1664, Agosto, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
RECIBO passado pelo tenente-general Francisco Marinho de Eça, declarando ter recebido do mestre do 
navio Santa Ana, Maria, José, António Henriques, o morrão, a pólvora e balas de mosquete para os 
exercícios de Infantaria. 
Obs.: m. est.; morrão era o pedaço de corda que servia de pavio às peças de artilharia. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 909. 
 

910.  1664, Agosto, 8, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse entregar à ordem do capitão-mor Diogo 
Gomes Morales, os panos limpos necessários para ajuda do sustento da gente preta vinda do Outeiro do 
Gango.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 910. 
 

911.  1664, Agosto, 9, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar pólvora e balas a Luís Soeiro, para as 
repartir com os soldados que levaria numa diligência de serviço.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 911. 
 

912.  [ant. 1664, Agosto, 11]  
REQUERIMENTO do nomeado para o cargo de capitão-mor de Benguela, Manuel Pimenta Jácome, ao rei 
D. Afonso VI solicitando uma apostilha que corrigisse o seu nome nas provisões passadas pela 
chancelaria. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 912. 
 

913.  [ant. 1664, Agosto, 11]  
REQUERIMENTO do cirurgião de Benguela, Pedro da Silva, [ao governador e capitão-general de Angola, 
André Vidal de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, Simão Vandernes, para 
lhe dar verba para comprar as purgas que necessitava para a botica. 
Obs.; m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 913. 
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914.  [ant. 1664, Agosto, 11]  
REQUERIMENTO do capitão, António de Buiça, ao rei D. Afonso VI solicitando o cargo de secretário de 
Angola, que já ocupara no tempo dos governadores Rodrigo de Miranda Henriques e de João Fernandes 
Vieira, em satisfação dos serviços prestados. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 914. 
 

915.  1664, Agosto, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento dos moradores de São 
Paulo de Angola, solicitando a extinção do posto de tenente-general, ocupado por Francisco Marinho de 
Eça, bem como o de tesoureiro-geral e do depósito, por não serem necessários, nem haver dinheiro para 
eles, e terem sido criados pelos governadores; o conselho analisou as consultas de 15 de Outubro e de 6 
de Dezembro de 1663 sobre a nomeação de pessoas para o posto de tenente de mestre de campo geral 
de Angola e o soldo de tenente-general, respectivamente. 
Anexo: consultas. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 915. 
 

916.  1664, Agosto, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento dos moradores de Angola, 
solicitando provisão para que os oficiais da câmara e o provedor da Fazenda Real pudessem nomear duas 
pessoas para vistoriarem a aguada e a arqueação dos navios de escravos, para evitar que os navios 
saíssem sobrecarregados e morressem escravos por falta de água; referindo que para cem escravos 
teriam de existir vinte e cinco pipas de água.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 35 e 46. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 916. 
 

917.  [ant. 1664, Agosto, 13]  
REQUERIMENTO do oficial de ferreiro, Pedro Ferreira, [ao governador e capitão-general de Angola, André 
Vidal de Negreiros], solicitando despacho para que fosse pago pelos trabalhos que fizera no palácio, por 
ordem do ajudante Matias de Mendonça.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 917. 
 

918.  [ant. 1664, Agosto, 13]  
REQUERIMENTO do cirurgião francês, Daniel de la Serra, [ao governador e capitão-general de Angola, 
André Vidal de Negreiros], solicitando o pagamento dos medicamentos que levaria a Benguela, com 
avaliação do cirurgião-mor, Luís Gonçalves e Andrada.  
Obs.: m. est.; anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 918. 
 

919.  1664, Agosto, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros, ao rei [D. Afonso VI] 
informando que duplicara as vias daquela carta, em virtude da sua importância e do risco de se perder, 
remetendo a planta da fortificação que ordenara ao saber que os castelhanos intentavam atacar aquela 
praça; dando conta da chegada da gente que o conde [de Óbidos], vice-rei do Brasil, [Vasco de 
Mascarenhas] enviara. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 919. 
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920.  1664, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de Francisco Sidrales 
Souto Maior, solicitando o retorno ao cargo de capitão da fortaleza de Cambambe e de pagador de Angola, 
em virtude de ter sido destituído deles pelo governador João Fernandes Vieira, pedindo ainda restituição de 
perdas e danos. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 6, D. 744.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 920. 
 

921.  1664, Agosto, 21, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar pólvora e balas ao ajudante Matias de 
Mendonça, para o exercício dos artilheiros e para as peças [de artilharia].  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 921. 
 

922.  1664, Agosto, 21, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar pólvora para carregar as peças [de 
artilharia] do forte de São Miguel.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 922. 
 

923.  1664, Agosto, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento dos moradores de Angola, 
solicitando o provimento dos cargos de guerra, justiça e fazenda daquele reino, em virtude dos sacrifícios 
que fizeram na conquista e obediência de muitas províncias de gentios, e na fidelidade demonstrada 
durante a ocupação holandesa, inimigo que se aliou ao rei do Congo, à rainha Ginga e a outros sobas 
poderosos. 
Obs.: D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de 
Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 923. 
 

924.  1664, Agosto, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do provedor e irmãos da 
Santa Casa da Misericórdia da cidade de São Paulo da Assunção, de Angola, solicitando confirmação da 
provisão de 20 de Janeiro de 1658, do governador Luís Martins de Sousa [Chichorro], e a confirmação da 
mercê dos zimbos estipulados no tributo dos macotas da ilha de Corimba, para sustentar o hospital e tratar 
os pobres e enfermos. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 924. 
 

925.  1664, Agosto, 23, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar pólvora e balas ao sargento Brás de 
Medeiros, para as repartir com os soldados que iam em guarda dos que enviara para assistir no presídio de 
Benguela.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 925. 
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926.  1664, Agosto, 25, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse remeter ao presídio de Benguela a farinha 
necessária para a ajuda do sustento da Infantaria.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 926. 
 

927.  1664, Agosto, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO DE DEVASSA (traslado) mandado tirar pelo governador e capitão-general de Angola, André Vidal de 
Negreiros, sobre os procedimentos do capitão-mor, Luís Lopes de Sequeira, e as inquietações do rei do 
Congo sobre os vassalos de Sua Majestade. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 927. 
 

928.  1664, Agosto, 26, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [Bartolomeu Pais] Bulhão, ordenando que fizesse dar as esteiras para o paiol e a farinha 
para a Infantaria do presídio de Benguela.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 928. 
 

929.  [ant. 1664, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO do soldado Jerónimo de Abreu, da companhia do capitão António de Almeida de 
Carvalho, [ao governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros], solicitando o pagamento 
dos soltos atrasados e acerto de contas. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 929. 
 

930.  [ant. 1664, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO do soldado João de Abreu, da companhia do capitão António de Almeida de Carvalho, 
[ao governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros], solicitando o pagamento dos soltos 
atrasados e acerto de contas. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 930. 
 

931.  [ant. 1664, Setembro, 10] 
REQUERIMENTO do capitão António Botelho da Silva, [ao governador e capitão-general de Angola, André 
Vidal de Negreiros], solicitando que ordenasse ao provedor da Fazenda Real, Bartolomeu Pais Bulhão para 
lhe pagar desde o dia em que saíra de Lisboa, num dos três barcos de socorro, em virtude de ter formado 
no reino uma Companhia de Infantaria para levar a Angola e ser capitão da mesma. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 931. 
 

932.  1664, Setembro, 23, Benguela 
CONHECIMENTO passado pelo almoxarife, capitão João Brás de Góis e assinado pelo escrivão da 
Fazenda Real, capitão João Rodrigues Vieira, sobre o valor da farinha enviada à praça de Benguela pelo 
feitor [da Fazenda Real] de Angola, capitão Simão Vandernes, por ordem do governador André Vidal de 
Negreiros, para socorro da Infantaria. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 932. 
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933.  1664, Setembro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
sargento-mor de Angola, em virtude de findar o triénio de Francisco Rebelo de Morais, sendo candidatos 
António de Alemão, André Duarte de Vasconcelos, Manuel Lopes Quatrim, António de Miranda Catela, 
Filipe Pereira Velho e Francisco Rebelo de Morais, que se recandidata. 
Anexo: informação de serviço e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 933. 
 

934.  [ant. 1664, Outubro, 2] 
REQUERIMENTO do mestre da Ribeira, Luís Peres de Ávila, [ao governador e capitão-general de Angola, 
André Vidal de Negreiros], solicitando o pagamento do trabalho que fez, com outros oficiais e alguns 
escravos, na construção e reforma de carretas de Massangano e do forte de Santo Amaro. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 934. 
 

935.  1664, Outubro, 6, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, capitão Tomás Figueira Bultão, ordenando que fizesse entregar aguardente e farinha, à 
ordem do capitão-mor Diogo Gomes Morales, para a ajuda do sustento do Jaga Quilambas e dos sovas 
que foram mandados vir, com suas gentes, defender Luanda da ameaça castelhana.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 935. 
 

936.  1664, Outubro, 9, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse entregar ao presídio de Benguela 
farinha para a ajuda do sustento da Infantaria que estava lá em guarnição.  
Obs.: m. est.; anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 936. 
 

937.  1664, Outubro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento dos moradores de Angola, 
solicitando provisão para que os governadores da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro obrigassem os 
mestres dos navios que viessem a Angola, a transportar para aquele reino dois cavalos em cada navio, em 
virtude de serem muito necessários à defesa, à Infantaria e às conquistas daquela praça. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 937. 
 

938.  [ant. 1664, Outubro, 14] 
REQUERIMENTO do capitão-mor do reino de Benguela, António Jorge de Góis, [ao governador e capitão-
general de Angola, André Vidal de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, 
capitão Simão Vandernes para lhe pagar o soldo vencido. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 938. 
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939.  [ant. 1664, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO do capitão António Botelho da Silva, [ao governador e capitão-general de Angola, André 
Vidal de Negreiros], solicitando que passasse mandado para que o feitor da Fazenda Real, capitão Simão 
Vandernes lhe pagasse os soldos atrasados, em virtude de precisar de embarcar para o reino para tratar 
de sua saúde. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 939. 
 

940.  [ant. 1664, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO do capitão Vicente Borges Pinheiro, [ao governador e capitão-general de Angola, André 
Vidal de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, para 
lhe pagar o que fora combinado para ir ao Luango, descobrir a costa e informar-se acerca de navios 
inimigos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 940. 
 

941.  [ant. 1664, Outubro, 18] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria reformado, Pedro do Couto Coelho, [ao governador André Vidal 
de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, para lhe 
pagar os soltos atrasados e o acerto de contas, para que pudesse embarcar para a Bahia de Todos os 
Santos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 941. 
 

942.  [ant. 1664, Outubro, 22, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO dos moradores de Angola, ao rei [D. Afonso VI] solicitando, através do seu procurador, 
Lourenço de Andrade Colaço, que as mulheres da Casa Pia e os degredados que fossem para aquele 
reino, à chegada fossem enviados aos presídios da conquista e do reino de Benguela, não permitindo que 
passassem ao Brasil, e assim dessem origem a grandes povoações e extinguissem a gentilidade. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 942. 
 

943.  1664, Outubro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
QUITAÇÃO do capitão de uma companhia em Angola, António Pinto Coelho, ao mestre do navio Santo 
António, Manuel Peres de Faria, pela pólvora, balas de chumbo e morrão que o mestre lhe entregara 
durante a viagem de Lisboa para Angola. 
Obs.: morrão era o pedaço de corda que servia de pavio às peças de artilharia. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 943. 
 

944.  [ant. 1664, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão António Rodrigues Delgado [ao governador e capitão-general de Angola, 
André Vidal de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, 
para lhe pagar os soltos que vencera como capitão de Infantaria.  
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 944. 
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945.  [ant. 1664, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO do capitão reformado Baltasar da Costa [ao governador e capitão-general de Angola, 
André Vidal de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, 
para lhe pagar os soltos vencidos no tempo que servira naquela praça.  
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 945. 
 

946.  1664, Outubro, 31, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA do governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros ordenando ao provedor 
da Fazenda Real, capitão Tomás Figueira Bultão, para mandar o feitor da Fazenda Real, capitão Simão 
Vandernes, entregar ao pagador da conquista, Filipe de Carvalho, a verba necessária para se pagar o 
devido à Infantaria dos presídios, relativamente ao ano de 1663. 
Obs.: m. est.; anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 946. 
 

947.  [ant. 1664, Novembro, 4] 
REQUERIMENTO de João Rodrigues Ferreira, ao governador e capitão-general de Angola, André Vidal de 
Negreiros, solicitando que ordenasse o pagamento dos dezassete couros de boi que o ajudante Matias de 
Mendonça lhe tomara para cobrir os barris de pólvora que foram para a guerra de Nambuangongo. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_001, Cx. 7, D. 835. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 947. 
 

948.  [ant. 1664, Novembro, 4] 
REQUERIMENTO do alferes Duarte Pacheco [ao governador e capitão-general de Angola, André Vidal de 
Negreiros], solicitando que ordenasse ao provedor da Fazenda Real, capitão Tomás Figueira Bultão, para 
lhe pagar os soltos que vencera quando servira de alferes da companhia do capitão Baltasar da Costa. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 948. 
 

949.  [ant. 1664, Novembro, 4] 
REQUERIMENTO do capitão Francisco Fernandes Pacheco [ao governador e capitão-general de Angola, 
André] Vidal [de Negreiros], solicitando que o feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes lhe 
pagasse o que lhe era devido pelo tempo que servira de capitão da Companhia de Infantaria, em virtude de 
ter vindo da Bahia no socorro de Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 949. 
 

950.  [ant. 1664, Novembro, 5] 
REQUERIMENTO do feitor da Fazenda Real de Angola, Simão Vandernes, ao provedor da Fazenda Real, 
capitão Tomás Figueira Bultão, solicitando mandado para a despesa que fizera em farinha e macutas. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 950. 
 

951.  [ant. 1664, Novembro, 6] 
REQUERIMENTO do meirinho do mar e patrão-mor da Ribeira, João Ferreira, [ao governador e capitão-
general de Angola, André Vidal de Negreiros], solicitando o pagamento da quantia que despendeu, em 
material e pessoal, no conserto do bergantim de Sua Majestade, em virtude de o feitor da Fazenda Real, 
capitão Simão Vandernes, só lhe ter dado breu. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 951. 
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952.  [ant. 1664, Novembro, 6] 
REQUERIMENTO do tanoeiro, Francisco Esteves, [ao governador e capitão-general de Angola, André 
Vidal de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, [capitão] Simão Vandernes, para 
lhe pagar o conserto que fizera ao vários barris de pólvora e às pipas da casa do forte e da fortaleza de 
Muxima. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 952. 
 

953.  1664, Novembro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros, ao rei [D. Afonso VI] sobre 
os desentendimentos entre o ouvidor-geral João Lopes Tinoco e o tenente-general Francisco Marinho de 
Eça, e de como o ouvidor-geral fez auto e sentenciou o tenente-general ao degredo em Benguela, 
imiscuindo-se em funções alheias. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 953. 
 

954.  1664, Novembro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, João Lopes Tinoco, ao rei [D. Afonso VI] sobre a afronta do tenente-
general Francisco Marinho de Eça, e de como o governador prendera o sujeito e ele signatário fizera auto e 
sentenciara o tenente a degredo em Benguela; afirmando que o tenente-general requerera ao juiz 
conservador, padre deão do Congo, Manuel Fernandes Curado, e este passara monitória ao signatário, 
mas o visitador-geral anulara-a e excomungara o juiz conservador por agir para além da sua jurisdição; 
acusando o escrivão da Fazenda Real, António de Castro de Sousa, o escrivão da feitoria, Pantaleão 
Rebelo de Vasconcelos e os capitães Luís da Silva Carvalho e Domingos de Azevedo Coelho de agirem 
contra ele, amotinando o povo. 
Obs.: monitória é um aviso judicial em que se intima alguém a depor; anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 954. 
 

955.  1664, Novembro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros, ao rei [D. Afonso VI] sobre 
lhe pertencer a ele, e não ao vigário-geral, o provimento dos ofícios de provedor, tesoureiro e escrivão das 
fazendas dos defuntos e ausentes, dúvida levantada pelo mestre-escola Francisco Pinheiro, aquando da 
nomeação do capitão João Marques de Almeida para o cargo, após a morte de Santos de Sousa Galhardo; 
referindo que o regimento dado ao governador Rodrigo Miranda Henriques estipulara que o provimento da 
serventia de todos os ofícios cabia aos governadores, situação idêntica à vivida no Brasil.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 955. 
 

956.  [ant. 1664, Novembro, 10] 
REQUERIMENTO de António Ribeiro Sanches, ao provedor da Fazenda Real de Angola, capitão Tomás 
Figueira Bultão, solicitando mandado para que o feitor da Fazenda Real, capitão, Simão Vendernes, lhe 
pagasse as duas resmas de papel para cartuxos que entregara. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 956. 
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957.  1664, Novembro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real e dos defuntos e ausentes de Angola, Bartolomeu Pais Bulhão, ao 
rei [D. Afonso VI] sobre desconfiarem dele desde as diligências que fizera ao governador e o edital que 
mandara fixar chamando os seus oficiais e ministros subalternos; referindo que estava doente e que o 
governador proveria Tomás Figueira [Bultão] para o substituir; afirmando que continuava à espera do 
ordenado e do regimento, e que nada se angariara para a paz da Holanda e a jóia da rainha da Grã-
Bretanha; alertando que o feitor da Fazenda, Simão Vandernes, queria embarcar antes do fim do seu 
triénio e apressara-se a dar contas ao contador, Tomás Figueira [Bultão] e que os governadores tinham 
dado hábitos de Cristo e de Santiago a negros potentados e que seria bom averiguar o escrivão da feitoria 
dos despachos e marcas, Pantaleão Rebelo [de Vasconcelos], porque recebera o posto e o hábito de São 
Bento em satisfação dos serviços de seu avô, Pantaleão Monteiro, mas era um homem falso. 
Anexo: edital.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 957. 
 

958.  [ant. 1664, Novembro, 11] 
REQUERIMENTO de Manuel de Macedo Velho, [ao governador e capitão-general de Angola, André Vidal 
de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes para lhe 
pagar os soldos que lhe eram devidos, de 1 de Janeiro de 1664 a 21 de Outubro de 1664, pelo tempo que 
fora soldado da companhia do capitão Francisco Velho Gondim. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 958. 
 

959.  1664, Novembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento dos oficiais da câmara e 
moradores de Angola, através do seu procurador [António de Buiça], solicitando, para a conservação da 
praça após a ocupação holandesa, [que a jurisdição da câmara tivesse isenção em relação à dos 
governadores]; que os governadores não provessem os ofícios vagos de justiça e fazenda nos seus 
criados, mas em moradores beneméritos; que no resgate de escravos, brancos e pardos não pudessem ir 
aos pumbos; que os degredados não servissem ofícios públicos; que não fossem enviadas para ali mais 
recolhidas da Casa Pia; que à chegada os governadores tivessem de mostrar à câmara as cartas patentes 
e os regimentos que traziam para serem registados; que o contrato dos direitos reais dos escravos fosse 
arrendado em Angola por um morador; o conselho viu o parecer do desembargador e ex-ouvidor-geral de 
Angola, Bento Teixeira de Saldanha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 135v-137; pumbos eram feiras de venda de 
escravos; anexo: requerimento, carta, parecer (minuta), parecer, carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 959. 
 

960.  [ant. 1664, Novembro, 20, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do feitor da Fazenda Real de Angola, capitão Simão Vendernes, solicitando mandado 
de despesa para a farinha que entregou ao almoxarife da campanha de Nambuangongo, capitão Domingos 
Dias Pinheiro, destinada à Infantaria daquela campanha. 
Obs.: m. est.; anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 960. 
 

961.  [ant. 1664, Novembro, 20] 
REQUERIMENTO do deão e pregador do Bispado de Angola, Manuel Fernandes Curado, [ao governador 
André] Vidal [de Negreiros], solicitando o pagamento dos seus ordenados desde Janeiro de 1664. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 961. 
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962.  1664, Novembro, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse enviar ao presídio de Benguela a 
farinha necessária para a ajuda do sustento da Infantaria.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 962. 
 

963.  1664, Novembro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do feitor da Fazenda Real de Angola, Simão Vandernes, ao rei [D. Afonso VI] sobre os 
procedimentos do provedor da Fazenda Real e da dos defuntos e ausentes, Bartolomeu Pais Bulhão, e dos 
requerimentos do povo e da câmara para que o governador André Vidal de Negreiros não lhe desse posse 
nos ofícios a que retornava; referindo o caso em que António Luís, com licença para levar escravos às 
Índias de Castela, ficou isento da contribuição para o donativo [da paz com Holanda e da jóia da rainha da 
Grã-Bretanha] e outras irregularidades que o provedor praticara com os capitães de navios, Carlos Luís de 
Almeida e Francisco Gonçalves Ferraz; explicando que o governador mandara fazer devassa e provera 
Tomás Figueira Bultão como provedor da Fazenda Real e o ouvidor-geral, João Lopes Tinoco, como 
provedor da fazenda dos defuntos e ausentes. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 963. 
 

964.  1664, Novembro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do feitor da Fazenda Real de Angola, Simão Vandernes, ao rei [D. Afonso VI] sobre os 
descaminhos da Fazenda Real e a falta de um regimento e de jurisdição para os feitores daquele reino, 
para que eles não fossem apenas comissários dos mantimentos, até porque tinham de prestar contas ao 
Tribunal dos Contos; alertando que soldados bem pagos eram mais decisivos para a conservação do reino, 
do que postos desnecessários; afirmando que ainda não havia tributo para o donativo de paz com a 
Holanda e o dote da rainha da Grã-Bretanha, porque os oficiais da câmara tinham feito requerimento a 
propósito do donativo sair dos direitos novos.  
Obs.: ver relação entre a questão do donativo e a reforma dos postos militares em AHU_CU_001, Cx. 8, D. 
887. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 964. 
 

965.  [ant. 1664, Novembro, 26] 
REQUERIMENTO do contratador de Angola, Jerónimo Teixeira da Fonseca, ao rei [D. Afonso VI] 
solicitando novas cartas régias, dirigidas ao conde [de Óbidos], vice-rei do Brasil, [Vasco de Mascarenhas], 
para que não lhe tomasse as letras de Angola, remetidas pelos seus procuradores.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 965. 
 

966.  [ant. 1664, Novembro, 30] 
REQUERIMENTO de Simão Pereira Bravo, ao rei [D. Afonso VI] solicitando o hábito de Cristo, uma tença e 
o posto de capitão-mor de Benguela ou numa das fortalezas de Ambaca ou Cambambe, por três anos, 
mais a propriedade dos ofícios da matrícula ou a feitoria de Angola, em satisfação dos seus serviços em 
Angola desde 1655, e dos serviços de seu irmão, Lucas Pereira, e de seu sogro, Luís Velho.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 966. 
 

967.  1664, Dezembro, 13, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do nomeado para o cargo 
de sargento-mor de Angola, André Duarte de Vasconcelos, solicitando adiantamento de soldo para se 
preparar para a viagem, uma vez que era pobre e pouco tinha para deixar à mulher e aos filhos para se 
sustentarem.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 967. 
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968.  1664, Dezembro, 17, Benguela 
CONHECIMENTO passado pelo almoxarife, capitão João Brás de Góis, e assinado pelo escrivão da 
Fazenda Real, capitão João Rodrigues Vieira, sobre o valor dos mantimentos enviados à praça de 
Benguela pelo feitor da Fazenda Real de Angola, capitão Simão Vandernes, por ordem do governador 
André Vidal de Negreiros, para socorro da Infantaria. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 968. 
 

969.  [ant. 1664, Dezembro, 18] 
REQUERIMENTO do alferes reformado, Manuel Coelho do Conde, [ao governador e capitão-general de 
Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão 
Vandernes, para lhe pagar os soldos do tempo em que servira na Companhia de Infantaria do capitão 
Pedro de Couto Coelho. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 969. 
 

970.  1664, Dezembro, 18, Lisboa  
CARTA do ex-sargento-mor e tenente-general de Angola, Gabriel Teixeira Franco, [ao secretário do 
Conselho Ultramarino], Manuel Barreto de Sampaio, elogiando os procedimentos dos religiosos 
capuchinhos em Angola e caracterizando os restantes religiosos naquele reino (jesuítas, franciscanos da 
terceira ordem e carmelitas descalços). 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 970. 
 

971.  1664, Dezembro, 20, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de Francisco Sidrales de 
Souto Maior, solicitando provisão para retomar o cargo de capitão da fortaleza de Cambambe e o ofício de 
pagador-geral, e receber os ordenados vencidos desde que fora privado deles em consequência da 
devassa mandada tirar pelo governador João Fernandes Vieira. 
Obs.: ver consulta de 19 de Agosto de 1664, em AHU_CU_001, Cx. 8, D. 920, ver também AHU_CU_001, 
Cx. 6, D. 744). 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 971. 
 

972.  1664, Dezembro, 22, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse entregar ao capitão Francisco 
Lopes Carrião, a pólvora pedida pelo rei do Dongo, para defesa da sua terra.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 972. 
 

973.  [ant. 1664, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO do sargento reformado, Manuel de Figueiredo, [ao governador e capitão-general de 
Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão 
Vandernes, para lhe pagar os remates do tempo em que servira por sargento do número da Companhia de 
Infantaria do capitão Pedro de Couto Coelho, em virtude de ter vindo para Angola no socorro enviado da 
Bahia. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 973. 
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974.  [ant. 1664, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO do sargento reformado, André do Porto, [ao governador e capitão-general de Angola, 
André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão 
Vandernes, para lhe pagar os remates do tempo em que servira por sargento do número da Companhia de 
Infantaria do capitão Francisco Fernandes Pacheco, em virtude de ter vindo para Angola no socorro 
enviado da Bahia. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 974. 
 

975.  1665, Janeiro, 2, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA do governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros ao provedor da Fazenda 
Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que mandasse remeter ao presídio de Benguela a 
farinha para o sustento da Infantaria. 
Anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 975. 
 

976.  1665, Janeiro, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, capitão Tomás Figueira Bultão, ordenando que fizesse dar ao alferes Domingos Fernandes 
Valadares, a pólvora, a farinha, o peixe e o azeite que seria necessário aos soldados para a diligência que 
os mandara executar. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 976. 
 

977.  1665, Janeiro, 22, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse dar um dos capitães das 
fortalezas de Santo Amaro, São Miguel e Nossa Senhora da Guia, a pólvora necessária para carregarem e 
dispararem as peças [de artilharia] no dia em que passassem da cidade de Luanda à ilha de Nossa 
Senhora do Desterro.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 977. 
 

978.  1665, Fevereiro, 6, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA do governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros ao provedor da Fazenda 
Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse prover de farinha o presídio de Benguela, 
para a ajuda do sustento da Infantaria que estava na guarnição. 
Anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 86 e 89. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 978. 
 

979.  1665, Fevereiro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de José Pimenta, 
solicitando licença para nomear quem servisse por ele os ofícios de patrão-mor e meirinho de mar de 
Angola, em virtude de estar ocupado no serviço dos armazéns e do provedor Henrique Henriques de 
Miranda. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 8, D. 871.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 979. 
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980.  1665, Fevereiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de João de Basto de 
Moura, em resultado da resolução das consultas de 28 de Outubro de 1663 e de 9 de Outubro de 1662, 
solicitando licença para renunciar, em alguém do reino ou de Angola, a capitania de Ambaca, que recebera 
para dote de uma das suas filhas, em virtude de estar velho e nenhuma delas ter casado, e o valor da 
renúncia permitir que uma ficasse amparada e amparasse as outras.  
Anexo: consultas. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 980. 
 

981.  [ant. 1665, Março, 6], São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do padre prior e religiosos carmelitas descalços [ao governador e capitão-general de 
Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real para lhes dar 
ferro ou canos quebrados para a obra do hospício. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 981. 
 

982.  [ant. 1665, Março, 26] 
REQUERIMENTO do soldado Manuel Dias, da companhia do capitão Domingos de Barros Coutinho, [ao 
governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor 
da Fazenda Real, [capitão Simão Vandernes], para lhe dar uma nova arma, porque a sua caíra ao mar 
durante a guarda ao desembarque da nau da Índia. 
Obs. : m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 982. 
 

983.  [ant. 1665, Abril, 10] 
REQUERIMENTO de Gonçalo de Matos Homem [ao governador e capitão-general de Angola, André] Vidal 
[de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, para lhe 
pagar os soldos do tempo que serviu como capitão de uma Companhia de Infantaria que veio de 
Pernambuco para socorrer Angola. 
Obs. : m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 983. 
 

984.  [ant. 1665, Abril, 10] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel Lopes Pereira [ao governador e capitão-general de Angola, André] 
Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, para 
lhe pagar os soldos do tempo que serviu como capitão de uma companhia de Infantaria que veio de 
Pernambuco para socorrer Angola. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 984. 
 

985.  [ant. 1665, Abril, 14] 
REQUERIMENTO do capitão-mor do reino de Benguela, António Jorge de Góis, [ao governador e capitão-
general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, 
capitão Simão Vandernes, para lhe pagar os soldos do tempo que serviu, porque estava doente e 
precisava do dinheiro para se tratar. 
Anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 97 e 96; cx. 3, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 985. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 168 / 1286 

 

986.  [ant. 1665, Abril, 21] 
REQUERIMENTO de Domingos Gonçalves [ao governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de 
Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, para lhe pagar 
os soldos do tempo que serviu como alferes na companhia do capitão Gonçalo de Matos Homem, uma das 
companhias que tinham vindo de Pernambuco para socorrer Angola.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 986. 
 

987.  [ant. 1665, Abril, 29] 
REQUERIMENTO dos homens de mar, Francisco Leitão, Francisco da Costa, João Álvares, Miguel 
Fernandes, Luís de Barros, João Domingues, António Jorge, José de Nadais, Francisco de Barros, 
Domingos Gomes, [ao governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando 
que ordenasse que lhes fosse pago o tempo que serviram como marinheiros na nau da Índia, Nossa 
Senhora do Pópulo, depois de serem obrigados a sair da Bahia para servir como soldados no socorro de 
Angola.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 987. 
 

988.  [ant. 1665, Abril, 30] 
REQUERIMENTO do capitão Sebastião Maciel Vilas Boas [ao governador e capitão-general de Angola, 
André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão 
Vandernes, para lhe pagar parte dos soldos vencidos, porque estava necessitado. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 988. 
 

989.  1665, Maio, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse prover o almoxarife, Pascoal de 
Barros, com as fazendas para o socorro da Infantaria que seguia para o descobrimento das minas.  
Obs.: as minas poderiam ser as de cobre, cujo regimento data de 28 de Julho de 1665, ver AHU_CU_001, 
Cx. 8, D. 1003; anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 101; cx. 9, doc. 159. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 989. 
 

990.  1665, Maio, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre uma consulta da Junta do Comércio da 
Companhia Geral, acerca do requerimento dos moradores de Angola, em que solicitavam licença para que 
dos navios que fossem àquele reino, três pudessem ir fora do corpo da armada da companhia geral. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 7, D. 849-851; anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 990. 
 

991.  1665, Maio, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, André Vidal de Negreiros, acerca da restituição ao [dembo] Caculo Cahenda do seu senhorio, que 
fora usurpado por D. Francisco Cheque, e de como o senhorio foi tomado por D. Francisco Joanes, 
obrigando o governador a entrar em guerra com este, prendendo-o e enviando-o para a Bahia.  
Anexo: carta e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 991. 
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992.  [ant. 1665, Maio, 12] 
REQUERIMENTO do capitão António Rolim de [Tovar, ao governador e capitão-general de Angola, André] 
Vidal [de Negreiros], solicitando o pagamento dos soldos vencidos, porque era pobre e necessitava deles. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 992. 
 

993.  [ant. 1665, Maio, 12] 
REQUERIMENTO de João Rodrigues da Cruz [ao governador e capitão-general de Angola, André] Vidal 
[de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, para lhe 
pagar o soldo do tempo que serviu de alferes numa das companhias vindas de Pernambuco para socorrer 
Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 993. 
 

994.  1665, Maio, 20, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, André Vidal de Negreiros, de 28 de Junho de 1664, informando da chegada da Infantaria e 
munições, das melhorias na defesa da praça e do perigo de entrarem navios inimigos devido à largura da 
barra; afirmando estar em paz com os reinos circunvizinhos, nomeadamente com a rainha D. Bárbara da 
Silva, irmã e sucessora da rainha D. Ana de Sousa [Ginga], a quem Sua Majestade devia mandar uma 
carta de agradecimento; referindo a suspeita de trato entre o rei do Congo e o de Castela, tendo por isso 
mandado o ouvidor João Lopes Tinoco fazer devassa; avisando que soubera que Castela estava a 
preparar uma armada para ir a Angola. 
Obs.: D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de 
Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga; anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 106, 16 e 18. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 994. 
 

995.  1665, Maio, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA do governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros ao provedor da Fazenda 
Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse enviar farinha ao presídio de Benguela, 
para ajuda do socorro da Infantaria que ali assistia. 
Anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 995. 
 

996.  1665, Maio, 20, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do capitão Francisco 
Sidrales de Souto Maior, solicitando provisões para que o ouvidor-geral de Angola conhecesse a sua causa 
e agisse em defesa da justiça e para que o ex-governador João Fernandes Vieira, morador em 
Pernambuco, fosse obrigado a pagar as perdas e danos que lhe causara ao manda-lo prender e devassar 
injustamente, tendo o Juízo da Fazenda decidido a favor do suplicante na causa que pusera contra o 
governador.  
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 8, D. 920 e D. 971, ver também AHU_Cu_001, Cx. 6, D. 744.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 996. 
 

997.  [ant. 1665, Maio, 25] 
REQUERIMENTO do capitão António de Araújo Cabreira, [ao governador e capitão-general de Angola, 
André] Vidal [de Negreiros], solicitando o pagamento dos soldos vencidos no ano de 1664, para se 
preparar para a campanha de guerra. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 109. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 997. 
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998.  1665, Maio, 27, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a residência tirada pelo ouvidor-geral de 
Angola, João de Oliveira de Miranda, ao ex-governador e capitão-general de Angola, João Fernandes 
Vieira; o conselho analisou o parecer do cónego João Falcão de Sousa. 
Anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 110. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 998. 
 

999.  1665, Maio, 28, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento dos moradores de Angola, 
acerca do decréscimo do comércio naquela praça, em virtude dos altos tributos que os oficiais da Fazenda 
cobravam, dos contratadores cobrarem os direitos reais e simultaneamente avaliarem os escravos e os 
feitores sobreavaliarem os escravos para receberem mais direito novo; sugerindo que fosse o provedor da 
Fazenda a despachar os navios e que existissem dois avaliadores de escravos, que também zelassem 
pela arqueação dos navios, sendo um nomeado pelos oficiais da câmara e outro pelos homens de negócio. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 111. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 999. 
 

1000.  1665, Junho, 1, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento dos moradores de Angola, 
solicitando provisão para que ninguém que fosse provido em cargo de justiça, fazenda e guerra naquele 
reino pudesse vender o cargo, sob pena de o perder, de o valor da venda ficar para a Fazenda Real e do 
vendedor e do comprador ficarem inibidos de servir Sua Majestade; pedindo que os governadores não 
pudessem destituir quem fora provido nos cargos até que fosse tempo de tirar residência e alegavam que 
quem vendia os cargos não se queria sujeitar à dureza do sertão enquanto quem os comprava queria tirar 
mais proveito do que os cargos rendiam. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 1000. 
 

1001.  1665, Junho, 10, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento dos moradores de Angola, 
solicitando que aquando da eleição dos oficiais da Câmara, o governador pudesse escolher de entre três 
deles um para escrivão da Câmara, uma vez que o proprietário do ofício, Francisco Teixeira de Mendonça, 
nunca o viera servir e quem detinha a serventia era incompetente.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 1001. 
 

1002.  1665, Julho, 27, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a réplica do requerimento do proprietário 
dos ofícios de tabelião do público, judicial e notas, e escrivão dos órfãos da cidade de São Paulo da 
Assunção, António Álvares Correia, solicitando licença para renunciar os cargos em filho ou filha, em 
virtude dos anos que servira Sua Majestade e por estar pobre, pedindo ainda para não ter de pagar os 
soldados para a fronteira, como se exigira a António Mendes Neto, Bartolomeu Rodrigues de Sousa, 
Matias Cardoso e Gonçalo Pinto de Freitas, proprietários de cargos no Brasil.  
Anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 114. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 1002.  
 

1003.  1665, Julho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REGIMENTO (traslado) do governador e capitão-general dos reinos de Angola, André Vidal de Negreiros, 
ao capitão-mor, António da Silva, sobre o descobrimento e benefício das minas de cobre e de outro 
qualquer metal, que existisse naquelas partes, nomeadamente no Outeiro do Embo. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 1003. 
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1004.  1665, Julho, 29, Lisboa  
CARTA do deão de Angola, Manuel Fernandes Curado, ao rei D. Afonso VI sobre a jurisdição eclesiástica 
de Angola estar na posse de dois cónegos muxicongos, Simão de Medeiros e Miguel de Crasto, que viviam 
no sertão, sem prelado, nem castigo para os muitos delitos que cometiam, sendo responsáveis por várias 
mortes e pela guerra do rei do Congo contra [Portugal]; informando dos insucessos para transferir a Sé do 
Congo para Luanda e elogiando a rectidão e o trabalho dos capuchinhos barbados e dos carmelitas 
descalços; explicando que foram os ditos cónegos muxicongos que atraíram os castelhanos para aquele 
reino; referindo que ele signatário ajudara a desvanecer as dúvidas quanto à guerra contra 
Nambuangongo, à nomeação de juiz da Coroa e ao privilégio de cavaleiro. 
Obs.: ver consulta de 12 de Agosto de 1665, em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 170-170v. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 115. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 1004.  
 

1005.  1665, Julho, 31, [São Paulo da Assunção de Luanda]  
CERTIDÃO passada pelos juízes, vereadores, procurador e oficiais da câmara da cidade de São Paulo da 
Assunção, atestando conhecer o capitão de Infantaria de uma das companhias da guarnição daquela 
praça, João de Araújo, declarando que sempre fora um bom exemplo e servira com competência. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 116. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 1005.  
 

1006.  [ant. 1665, Agosto, 1] 
REQUERIMENTO do mestre do ofício de ferreiro, André Fernandes, [ao governador e capitão-general de 
Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão 
Vandernes, para lhe pagar as forquilhas que fizera e entregara ao ajudante Matias de Mendonça. 
Obs. : m. est.; anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 1006. 
 

1007.  1665, Agosto, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de Tomás Barreto, 
solicitando a propriedade do ofício de alcaide e carcereiro de Angola, por ser muito pobre e o ofício estar 
vago desde o falecimento do proprietário, Simão Rodrigues Pereira. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 117. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 1007.  
 

1008.  1665, Agosto, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a nomeação de pessoas para o governo de 
Angola, em virtude do fim do triénio de André Vidal de Negreiros, sendo propostos pelos conselheiros os 
nomes de Luís de Mendonça Furtado, D. Henrique Henriques, frei Jorge de Melo, Bartolomeu de Azevedo 
Coutinho, D. Pedro de Almeida, Tristão da Cunha, Cristóvão de Brito Pereira, explicando as razões por não 
consultar o nome do governador de Cabo Verde, António Galvão. 
Obs.: pelos requerimentos anexos constata-se que também se candidataram o ex-governador do Rio de 
Janeiro, Pero de Melo, e o ex-governador e capitão-general de Angola, Bartolomeu de Vasconcelos da 
Cunha; anexo: lista de votos, requerimentos, decreto (cópia) e carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 118. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 1008.  
 

1009.  [ant. 1665, Agosto, 13] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Angola e cavaleiro professo da Ordem de Cristo, Francisco Ferreira 
de Vasconcelos, ao rei [D. Afonso VI] solicitando tença com o hábito de Cristo e para o seu filho foro de 
fidalgo, hábito de Cristo e tença, em satisfação dos serviços prestados pelo suplicante, em mais de vinte 
anos, como soldado, alferes, ajudante, capitão de Infantaria e sargento-mor de Angola. 
Anexo: carta patente, certidões e requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 119. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 1009.  
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 172 / 1286 

 

1010.  [post. 1665, Agosto, 18], São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Câmara, Ouvidoria-geral e tabelião do público, judicial e notas, Bento 
Baptista de Parada, trasladando as cartas régias de 16 de Setembro e de 22 de Dezembro de 1663, 
dirigidas aos governadores de Angola, acerca da guerra com o rei do Congo e da descoberta de cobre, 
assim como o auto com a proposta que o governador André Vidal de Negreiros fizera ao ouvidor e auditor-
geral, João Lopes Tinoco, e aos oficiais da câmara a 27 de Setembro de 1664 e a carta de resposta deles, 
de 15 de Abril de 1665; a certidão traslada ainda a carta deste governador ao rei do Congo, D. António, a 
15 de Março de 1664 e a resposta deste a 13 de Abril de 1664, para além das cartas trocadas entre o 
cabido e religiosos com o governador, em 13 e 25 de Junho, 19 de Julho e 18 de Agosto de 1665. 
AHU-Angola, cx. 5, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 1010.  
 

1011.  1665, Agosto, 19, Barra do Dande 
RECIBO passado por João Rodrigues Carneiro, declarando ter recebido do sargento Matias Alves duas 
peças de bronze, duas carretas, duas cocharras, dois sacatrapos e dois soquetes. 
Obs.: cochara era a colher de ferro que carregava a câmara da peça de artilharia; sacatrapo era a peça de 
ferro com que se sacava a bucha da espingarda ou de outra arma de fogo; soquete era uma espécie de 
maço com que se calcava a pólvora no canhão.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 120. 
AHU_CU_001, Cx. 8, D. 1011.  
 

1012.  1665, Setembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre as cartas do governador e capitão-general 
de Angola, André Vidal de Negreiros, de 30 de Setembro e de 20 de Novembro de 1664, a primeira acerca 
da devassa que mandara tirar aos procedimentos do provedor da Fazenda Real e da fazenda dos defuntos 
e ausentes, Bartolomeu Pais Bulhão, e da nomeação de Tomás Figueira Bultão para provedor da Fazenda 
Real e do ouvidor-geral, João Lopes Tinoco, para provedor da fazenda dos defuntos e ausentes, e a 
segunda sobre a restituição de Bartolomeu Pais Bulhão no cargo de provedor da fazenda dos defuntos e 
ausentes até resolução régia. 
Anexo: relação, auto de devassa (traslado), autos e certidões. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 121 e 51. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1012.  
 

1013.  1665, Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do nomeado para o cargo 
de governador e capitão-general de Angola, Tristão da Cunha, solicitando que na sua patente se 
declarasse que o ordenado do cargo lhe seria pago desde o dia em que partisse para Angola, tal como se 
fizera aos governadores Pedro César de Meneses, Rodrigo de Miranda Henriques e Luís Martins de Sousa 
[Chichorro]. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 122. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1013.  
 

1014.  [1665, Outubro, 14, Lisboa] 
PARECER (minuta) sobre [a carta] do provedor da Fazenda Real de Angola, [de 16 de Maio de 1664], 
Bartolomeu Pais Bulhão, [queixando-se dos excessos dos governadores Bartolomeu de Vasconcelos da 
Cunha, Luís Martins de Sousa Chichorro, João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros e das guerras 
injustas que ordenavam no sertão, prejudicando a terra, os locais, a Fazenda Real e os vassalos de Sua 
Majestade]; o conselho propôs que se inquirisse e punissem os culpados, se averiguasse as causas da 
entrega, sem ordem régia, de hábitos das ordens militares aos sobas, se testasse o breu encontrado [junto 
ao rio Dande], se analisasse a utilidade da povoação na barra do Dande e se ordenasse que o regimento 
de governador fosse cumprido. 
Obs.: m. est.; datação aferida em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 181v-182; anexo: 
pareceres (cópias) e carta. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1014. 
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1015.  1665, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de Simão da Rocha Praça, 
natural de Angola, solicitando o cargo de capitão-mor da guerra preta que os governadores costumavam 
fazer e prover nos filhos da terra, por saberem os idiomas dos negros, alegando os serviços que prestara 
durante dezanove anos, como soldado, cabo de esquadra, sargento, alferes e capitão, tendo participado no 
socorro ao presídio de Ambaca e à fortaleza de Muxina, na expulsão dos holandeses da barra do rio 
Bengo, na guerra contra o soba Nambuangongo e na guerra contra a rainha Ginga.  
Obs.: D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha (“Ngola”) dos reinos do Ndongo e de 
Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 123. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1015. 
 

1016.  1665, Outubro, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, capitão Tomás Figueira Bultão, ordenando que fizesse dar ajuda de custo ao padre Manuel 
Borges para que fosse assistir os soldados e gente do quilombo do Libongo.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 124. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1016. 
 

1017.  1665, Novembro, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse entregar ao presídio de Benguela 
as fazendas necessárias para se acabar de pagar à Infantaria o que se lhe devia do ano de 1664.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 125. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1017. 
 

1018.  1665, Novembro, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse aos três negros do Congo, que 
Ambuíla mandara presos, o que necessitassem para o seu sustento.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 126. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1018. 
 

1019.  1665, Novembro, 24, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse dar pólvora ao capitão Manuel 
Gomes Raia, para carregar a artilharia do forte de São Miguel.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 127. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1019. 
 

1020.  1665, Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do procurador-
geral dos carmelitas descalços, solicitando que a verba destinada ao pregador geral do Bispado fosse dada 
àqueles religiosos, em virtude da sua religião não permitir que tivessem bens ou fazendas, mas 
necessitarem de ajuda para fundar um convento, além de que raramente existia pregador. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 128. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1020. 
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1021.  1665, Dezembro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara de São Paulo da Assunção, de Angola, ao rei D. Afonso VI informando do 
sucesso obtido sobre a oposição do rei do Congo ao descobrimento das minas de cobre e ouro daquele 
reino; dando conta da falta de Infantaria, Artilharia e cavalos para defender o reino, porque apesar da morte 
do rei do Congo ainda existiam muitos inimigos, pelo que pediam reforços vindos do Brasil.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 128-A. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1021. 
 

1022.  1665, Dezembro, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse prover pólvora para repartir pela 
Infantaria, de forma a darem três cargas aquando da sepultura da cabeça do rei do Congo [D. Pedro].  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 129. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1022. 
 

1023.  [ant. 1665, Dezembro, 11] 
REQUERIMENTO do capitão João Alves de Oliveira, [ao governador e capitão-general de Angola, André] 
Vidal [de Negreiros], solicitando o pagamento dos materiais que entregou para o palácio e para as 
fortificações realizadas na ocasião da ameaça de um ataque castelhano. 
Obs.: m. est.; anexo: recibo e mandado. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 130. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1023. 
 

1024.  1665, Dezembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de Manuel de Lima de 
Carvalho, morador em Angola, solicitando os ofícios de escrivão da Câmara, da Ouvidoria e da Almotaçaria 
de Angola, em satisfação dos seus serviços e dos serviços do seu sogro, Francisco da Fonseca Saraiva, 
por ser pobre e ter sido roubado quando os holandeses ocuparam aquele reino, e porque tinha falecido o 
proprietário dos ofícios, Francisco Teixeira de Mendonça. 
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 8, doc. 131. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1024. 
 

1025.  1665, Dezembro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Câmara, Ouvidoria-geral e tabelião do público, judicial e notas, Bento 
Baptista de Parada, trasladando o auto de vassalagem da regente do senhorio de Ambuíla, D. Isabel.  
AHU-Angola, cx. 5, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1025. 
 

1026.  1665, Dezembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre duas memórias relativas aos capítulos para 
a conservação e o aumento de Angola, nomeadamente quanto aos profissionais, acções e materiais 
necessários à fortificação e sobre as diligências a realizar para descobrir e conquistar o sertão. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 187v-189v; anexo: consulta (minuta), pareceres 
(minutas), memórias, memórias (cópias) e escrito. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 132. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1026. 
 

1027.  1665, Dezembro, 26, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse entregar pólvora, ao gentil-homem 
Cristiano Andrés, para carregar a artilharia do forte de São Miguel.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 8, doc. 133. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1027. 
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1028.  [ca. 1665] 
CONSULTA (fragmento de minuta) ao rei [D. Afonso V] sobre o estado da religião no Congo, onde 
assistiam dois cónegos na catedral. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1028. 
 

1029.  1666, Janeiro, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA do governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros, ao provedor-mor da 
Fazenda Real, capitão Tomás Figueira Bultão, ordenando que fizesse remeter ao pagador da conquista, 
Filipe de Carvalho, as fazendas necessárias para que o cabo da companhia João Soares as despendesse 
na acção de reconduzir ao exército os soldados que andavam dispersos pelo distrito de Massangano.  
Obs.: m. est.; anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1029. 
 

1030.  1666, Janeiro, 8, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, capitão Tomás Figueira Bultão, ordenando que fizesse entregar a farinha e o peixe para os 
negros prisioneiros do Congo que seriam remetidos para Pernambuco.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1030. 
 

1031.  1666, Janeiro, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, capitão Tomás Figueira Bultão, ordenando que fizesse dar ajuda de custo ao cirurgião, 
Daniel Serra, para tratar os soldados enfermos do exército em campanha.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1031. 
 

1032.  [ant. 1666, Janeiro, 26] 
REQUERIMENTO de Francisco Gomes Cortes, ao rei [D. Afonso VI] solicitando carta de propriedade dos 
ofícios de escrivão da fortaleza de Massangano, seus distritos e anexos (órfãos, almotaçaria e câmara), 
mercê que recebera no regresso da viagem a Moçambique, em virtude de um alvará de lembrança em que 
requerera a satisfação dos seus serviços, bem como do seu sogro e do seu cunhado. 
Anexo: certidão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1032. 
 

1033.  1666, Janeiro, 31, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse remeter farinha ao presídio de 
Benguela, para ajudar a socorrer a Infantaria do presídio.  
Obs.: m. est.; anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1033. 
 

1034.  [ant. 1666, Fevereiro, 3] 
REQUERIMENTO do soldado Luís de Miranda, da companhia do capitão Luís da Silva de Carvalho, [ao 
governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor 
da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, para lhe pagar os soldos do ano de 1663.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1034. 
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1035.  1666, Fevereiro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento [do capitão] Francisco 
Lopes Carrião, estante em Luanda, solicitando o ofício de tendalamor de Angola, em satisfação dos 
serviços prestados entre 1646 e 1658, como soldado, cabo de esquadra, sargento, alferes e capitão, tendo 
enfrentado em combate sobas rebeldes, holandeses e a rainha Ginga. 
Obs.: D. Ana de Sousa ou Nzinga Mbandi Ngola foi uma rainha ("Ngola") dos reinos do Ndongo e de 
Matamba, no Sudoeste de África, no século XVII, mais conhecida por rainha Ginga. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1035. 
 

1036.  [ant. 1666, Fevereiro, 9] 
REQUERIMENTO do provedor e irmãos da Casa da Misericórdia, [ao governador e capitão-general de 
Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse o pagamento da ordinária de 1665, que o 
feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, lhes estava devendo. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1036. 
 

1037.  [ant. 1666, Fevereiro, 9] 
REQUERIMENTO do vigário da igreja matriz [de Luanda], Manuel da Costa, [ao governador e capitão-
general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, 
capitão Simão Vandernes, para lhe pagar o ordenado de 1665.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1037. 
 

1038.  [ant. 1666, Fevereiro, 9] 
REQUERIMENTO do sacerdote Manuel Ramos Flores, [ao governador e capitão-general de Angola, 
André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão 
Vandernes, para lhe pagar o ordenado de 1665.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1038. 
 

1039.  1666, Fevereiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de Catarina de Sequeiros, 
viúva de Francisco Ferreira Valdeveço, solicitando a serventia dos ofícios de contador, inquiridor e 
distribuidor de Angola para o seu segundo marido, Francisco de la Torre, enquanto não fosse ocupado pelo 
marido da sobrinha de Francisco Marinho de Eça; a requerente alegava que os dois maridos eram 
beneméritos do serviço real, tendo o primeiro morrido em Angola, onde o pai dela fora ouvidor-geral. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1039. 
 

1040.  1666, Fevereiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de Inácio Rebelo de 
Vasconcelos, natural de Angola, solicitando a capitania de Benguela ou de Cambambe, por seis anos, ou 
um triénio em cada uma, mais o hábito de Cristo e uma renda, para ele ou para dote de uma das suas 
filhas, tudo em satisfação dos serviços prestados por ele entre 1655 e 1663, pelo seu sogro, António da 
Costa Coelho, e pelos seus cunhados, Francisco da Costa Coelho e Manuel Mendes Coelho. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1040. 
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1041.  1666, Fevereiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de Tomás Fernandes de 
Mesquita, solicitando a serventia do ofício de juiz dos órfãos e causas do mar de Angola para Jorge 
Guterres, porque apesar de ser proprietário do ofício estava impedido de o servir por ter outras ocupações 
[em Lisboa], tendo antes obtido licença para dar a serventia a António de Sousa de Castro, por motivos 
idênticos. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1041. 
 

1042.  1666, Fevereiro, 15, Benguela 
CONHECIMENTO passado pelo almoxarife, João Brás de Góis, e assinado pelo escrivão da Fazenda 
Real, Manuel Tenreiro, sobre a verba que o feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, mandara 
em fazendas [a Benguela], para as fardas de 1666, por ordem do governador André Vidal de Negreiros. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 124.  
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1042. 
 

1043.  1666, Fevereiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre outra, de 5 de Fevereiro de 1666, do 
Conselho da Guerra, acerca do requerimento do governador e capitão-general de Angola, Tristão da 
Cunha, solicitando cartas patentes honoríficas para os capitães-de-mar-e-guerra, Manuel Gonçalves 
Bandeira e José Luís Peleja, que levariam a nau capitânia, Nossa Senhora da Penha de França, e a nau 
almiranta, Santa Ana, a Angola, com ele e a Infantaria, sem receberem soldo ou frete. 
Anexo: parecer, decreto, consulta, bilhetes e certidão. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1043. 
 

1044.  [ant. 1666, Fevereiro, 18] 
REQUERIMENTO do governador e capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros, através do seu 
procurador, Teófilo Homem da Costa, ao rei D. Afonso VI solicitando que na residência que lhe tirarem 
fosse perguntado acerca do modo como dera os hábitos de Cristo aos sobas e de como procederam os 
seus antecessores nesses casos, para que fosse julgado com justiça; alegando que a queixa que 
Bartolomeu Pais Bulhão fizera contra ele a esse respeito, se devia ao facto de o ter destituído do cargo de 
provedor da Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1044. 
 

1045.  1666, Fevereiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a carta do [ex-ouvidor-geral de Angola], 
Bento Teixeira de Saldanha, acerca dos inconvenientes de se pedir um empréstimo aos genoveses, em 
troca do fornecimento de alguns negros de Angola, para que os genoveses não ficassem prejudicados no 
contrato realizado com Castela, no qual se comprometeram a levar mil negros da costa da Guiné às Índias 
[de Castela], o que seria impossível porque aquela costa e portos não forneceriam tal quantidade de 
escravos. 
Anexo: parecer e cartas. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1045. 
 

1046.  [ant. 1666, Fevereiro, 23] 
REQUERIMENTO do carpinteiro da Ribeira, Luís Peres de Ávila, [ao governador e capitão-general de 
Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão, Simão 
Vandernes, para lhe pagar o trabalho que tivera para construir uma carreta nova e para a ferrar para uma 
peça de artilharia de campanha. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1046. 
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1047.  [ant. 1666, Fevereiro, 27] 
REQUERIMENTO do escrivão da Vedoria e Matrícula da Fazenda Real de Angola, António de Castro de 
Sousa, [ao governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando livros para 
escrever os factos do seu ofício, ou dinheiro para os poder comprar, porque faziam falta e não existia 
nenhum onde pudesse escrever. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D.1047 . 
 

1048.  1666, Março, 6, Lisboa 
CERTIDÃO passada [pelo secretário de estado das Mercês e Expediente], Gaspar de Faria Severim, 
confirmando que no despacho da consulta do Conselho Ultramarino de 5 de Fevereiro de 1666 fora 
concedido o hábito de Cristo e uma tença ao filho do sargento-mor de Angola, Francisco Ferreira de 
Vasconcelos, e ao próprio uma pensão.  
Anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1048. 
 

1049.  [ant. 1666, Março, 11] 
REQUERIMENTO do soldado Diogo da Costa, da companhia do capitão Luís da Silva de Carvalho, [ao 
governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando o pagamento dos soldos 
que lhe eram devidos. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1049. 
 

1050.  [ant. 1666, Março, 16] 
REQUERIMENTO do prior do convento de Nossa Senhora do Carmo, padre frei Luís, e religiosos do dito 
convento, [ao governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando farinha para 
ajuda do sustento da sua casa.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1050. 
 

1051.  1666, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do cirurgião António da 
Silva, solicitando confirmação do cargo de cirurgião para o reino de Angola e o pagamento que lhe for 
devido, em virtude de ter sido nomeado por Tristão da Cunha para tratar dos soldados da guarnição que 
iam para a praça de Luanda.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1051. 
 

1052.  1666, Março, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre outra de 23 de Setembro de 1665, acerca 
da reforma de Angola e da necessidade de encontrar um engenheiro e refinador de pólvora que fosse com 
o governador nomeado para Angola, Tristão da Cunha; referindo a informação que o governador dera a 
respeito de José Ribeiro de Sousa, e a exigência deste em obter carta patente de capitão de engenheiro 
para ir ocupar o dito lugar. 
Anexo: escrito e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1052. 
 

1053.  1666, Março, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, capitão Tomás Figueira Bultão, ordenando que fizesse fretar uma sumaca capaz de levar 
mantimentos, por mar, para treze soldados e oito marinheiros, assim como pólvora, balas, beirames e 
azeite. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1053. 
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1054.  1666, Março, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do provedor da Fazenda 
Real, Lourenço de Andrade Colaço, solicitando que o ouvidor lhe tirasse residência dos três anos que 
servira, para se avaliar se poderia cumprir um segundo triénio, conforme ficara estabelecido no provimento. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1054. 
 

1055.  1666, Março, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do tenente mestre de 
campo geral de Angola, Francisco Marinho de Eça, solicitando ordens para continuar no posto até que 
durasse o governo de Tristão da Cunha, mesmo que sem soldo, alegando que o argumento de falta de 
verbas para a extinção do posto, era falso. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1055. 
 

1056.  [ant. 1666, Março, 30] 
REQUERIMENTO dos alferes António de Sequeira Ferrão, Pedro de Almeida e Francisco de Almeida, das 
três companhias que foram àquela praça em Maio de 1664, [ao governador e capitão-general de Angola, 
André] Vidal [de Negreiros], solicitando o pagamento dos soldos vencidos na viagem, desde Lisboa, 
conforme se pagara aos capitães das companhias, Domingos de Barros Coutinho, António Pinto Coelho e 
António Botelho da Silva. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1056. 
 

1057.  1666, Abril, 4, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei [D. Afonso VI] estipulando o ordenado dos governadores de Angola, sem 
puderem guardar para si o que levavam na folha para esmola das viúvas pobres, e estabelecendo que os 
religiosos carmelitas descalços ou os da Misericórdia da cidade de São Paulo da Assunção administrassem 
essa obra pia; ordenando que a verba paga anualmente ao pregador do Bispado passasse para os 
carmelitas descalços; definindo os montantes a pagar pelos irmãos da Misericórdia ao físico-mor e ao 
cirurgião. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 24.  
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1057. 
 

1058.  [ant. 1666, Abril, 5] 
REQUERIMENTO do cirurgião-mor Luís Gonçalves, [ao governador e capitão-general de Angola, André] 
Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, para 
lhe pagar os medicamentos para as caixas de boticas que dera ao capitão Luís Ferreira de Macedo, para o 
Dande, e ao capitão capitão-mor António da Silva, para o quilombo.  
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1058. 
 

1059.  1666, Abril, 10, Lisboa 
REGIMENTO dos governadores de Angola, dado pelo rei D. Afonso VI ao nomeado para o cargo de 
governador e capitão-general de Angola, Tristão da Cunha, definindo como prioridades daquele governo a 
evangelização, a conservação da paz, do comércio e do resgate de escravos, o aumento da Fazenda Real, 
as informações sobre minas de metais, o cultivo da terra, a interdição de homens brancos no sertão e a 
manutenção das provisões quanto ao comércio com estrangeiros.  
Anexo: regimentos (cópias).  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 25.  
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1059. 
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1060.  [ant. 1666, Abril, 13] 
REQUERIMENTO do capelão-mor do exército, padre João Francisco Seabra, [ao governador e capitão-
general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando verba para o seu sustento, porque era pobre e 
fora nomeado pelo vigário-geral, Diogo da Cunha Pantoja para ir assistir como capelão no arraial de Capo.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1060. 
 

1061.  [ant. 1666, Abril, 20] 
REQUERIMENTO do soldado Mateus da Costa, da companhia do capitão Diogo Nunes da Rosa, [ao 
governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor 
da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, para lhe pagar os socorros e soldos vencidos, porque 
regressara de Benguela muito necessitado. 
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1061. 
 

1062.  1666, Maio, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse enviar sustento à Infantaria do 
presídio de Benguela. 
Anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1062. 
 

1063.  1666, Maio, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
capitão-mor de Angola, em virtude do fim do triénio de António da Silva, sendo candidatos João Soares de 
Almeida, António da Costa de Brito e Mem Pegado da Ponte. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1063. 
 

1064.  1666, Maio, 13, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse entregar farinha ao alferes Luís 
para a levar ao Dande e daí ser entregue ao capitão-mor António da Silva para ajudar no sustento da 
Infantaria do quilombo. 
Anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1064. 
 

1065.  [ant. 1666, Maio, 17] 
REQUERIMENTO do sargento João de Crasto, [ao governador e capitão-general de Angola, André] Vidal 
[de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, para lhe 
pagar os soldos que lhe eram devidos pelos meses que já servira na companhia do capitão Manuel Lopes 
Pereira. 
Obs.: doc. sem numeração de doc. ; m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. ?. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1065. 
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1066.  [ant. 1666, Maio, 17] 
REQUERIMENTO do cirurgião-mor Luís Gonçalves, do boticário Agostinho Rodrigues e do cirurgião 
Alexandre Mogras, [ao governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando 
que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, para lhes pagar os medicamentos 
que deram ao capitão-mor Luís Lopes para refazer as duas caixas de botica que iam para curar a Infantaria 
encarregue do descobrimento das minas. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1066. 
 

1067.  1666, Junho, 4, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André], Vidal [de Negreiros], ao provedor da 
Fazenda Real, capitão Tomás Figueira Bultão, ordenando que mandasse tratar do conserto dos barris de 
pólvora que estavam nos armazéns. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1067. 
 

1068.  1666, Junho, 8, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do deão e 
pregador de Angola e subdelegado apostólico das três ordens militares, Manuel Fernandes Curado, 
solicitando o título de desembargador da Casa do Porto e os soldos vencidos desde que chegara a Angola, 
em satisfação dos serviços prestados, nomeadamente levando [a Portugal] amostras de ouro e outros 
metais encontrados naquele reino.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1068. 
 

1069.  [ant. 1666, Junho, 12] 
REQUERIMENTO do padre vigário e religiosos missionários carmelitas descalços [ao governador e 
capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda 
Real, capitão Simão Vandernes, para lhes pagar a esmola requerida, para uma missão a cargo do padre 
frei Tomás de Jesus. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1069. 
 

1070.  [ant. 1666, Junho, 23] 
REQUERIMENTO do soba D. João da Cunha, ao rei [D. Afonso VI] solicitando provisão para servir no 
presídio de Cambambe, em satisfação dos serviços prestados, com a condição de guardar e acudir ao que 
for pedido pela igreja e pela fortaleza. 
Obs.: m. est.; anexo: certidões e requerimentos.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1070. 
 

1071.  1666, Junho, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André], Vidal [de Negreiros], ao provedor da 
Fazenda Real, capitão Tomás Figueira Bultão, ordenando que fizesse prover sal para salgar peixe do rio 
para a Infantaria que assistia no quilombo de Lifune. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1071. 
 

1072.  [ant. 1666, Julho, 5] 
REQUERIMENTO do padre prior e religiosos carmelitas descalços [ao governador e capitão-general de 
Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando verba para as obras [do hospício]. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1072. 
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1073.  [ant. 1666, Julho, 6] 
REQUERIMENTO do soldado Pedro de Sequeira, da companhia do capitão Domingos de Azevedo Coelho, 
[ao governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando o pagamento do que 
lhe era devido para poder embarcar para o Brasil.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1073. 
 

1074.  [ant. 1666, Julho, 6] 
REQUERIMENTO do soldado Luís de Miranda, da companhia do capitão Luís da Silva de Carvalho, [ao 
governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que ordenasse ao feitor 
da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, para lhe pagar o que lhe era devido do ano de 1666. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1074. 
 

1075.  [ant. 1666, Julho, 7] 
REQUERIMENTO do soldado Estevão da Costa, da companhia do capitão Manuel de Bivar Mascarenhas, 
[ao governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando o pagamento do que 
lhe era devido para poder embarcar para o Brasil.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1075. 
 

1076.  [ant. 1666, Julho, 8] 
REQUERIMENTO de João Soares, ao rei [D. Afonso VI] solicitando a capitania de Benguela, Ambaca ou 
Cambambe, o hábito de Cristo e uma tença, em satisfação dos serviços prestados em Angola, desde 1644, 
como soldado, sargento, alferes e capitão de Infantaria. 
Obs.: m. est.; anexo: instrumento em pública forma, certidões e escritos. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D.1076. 
 

1077.  1666, Julho, 8, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, capitão Tomás Figueira Bultão, ordenando que fizesse prover de farinha os soldados que 
iam a Benguela, de guarda a outros que iam presos.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1077. 
 

1078.  1666, Julho, 8, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André], Vidal [de Negreiros], ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse prover de farinha a Infantaria que 
assistia no sítio de Lifune, para ajudar ao seu sustento.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1078. 
 

1079.  1666, Julho, 8, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André], Vidal [de Negreiros], ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse enviar farinha ao presídio de 
Benguela, para ajudar no sustento da Infantaria. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1079. 
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1080.  1666, Julho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a carta dos oficiais da câmara de Angola, 
acerca do bom trabalho dos religiosos carmelitas descalços e dos capuchinhos, e da falta de religiosos 
para as missões e pregações no sertão, solicitando para irem mais capuchinhos para aquele reino, apesar 
de terem sido acusados de conluio com o rei do Congo, porque só um fora culpado e não se devia 
prejudicar a religião. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1080. 
 

1081.  [ant. 1666, Julho, 13] 
REQUERIMENTO do alferes João Mendes Flores, da companhia do capitão António de Magalhães 
Machado, [ao governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando que 
ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, para lhes pagar os soldos vencidos para 
passar ao Brasil para tratar da sua saúde. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1081. 
 

1082.  [ant. 1666, Agosto, 5] 
REQUERIMENTO do feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, ao provedor da Fazenda Real, 
capitão Tomás Figueira Bultão, solicitando mandado de despesa da farinha que entregara ao almoxarife, 
Pascoal Cardoso de Barros, para a Infantaria em campanha.  
Obs.: m. est.; anexo: conhecimentos. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1082. 
 

1083.  1666, Agosto, 10, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CONHECIMENTO passado pelo pagador da conquita, Filipe de Carvalho, sobre o valor que descontou aos 
soldados dos presídios das conquistas, que entraram na guerra do Congo, por ordem do provedor da 
Fazenda Real, capitão Tomás Figueira Bultão. 
HU-Angola, cx. 9, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1083. 
 

1084.  [ant. 1666, Agosto, 11] 
REQUERIMENTO do soldado Felício Pereira, da companhia do capitão Manuel Soares, [ao governador e 
capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando o pagamento dos soldos vencidos, por 
estar necessitado. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1084. 
 

1085.  1666, Agosto, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André], Vidal [de Negreiros], ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse dar pólvora ao ajudante Gregório 
Barbosa para dividir pela Infantaria daquela praça, para fazerem as cargas pelo falecimento da rainha-mãe 
[D. Luísa de Gusmão].  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1085. 
 

1086.  [ant. 1666, Agosto, 20] 
REQUERIMENTO do feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, [ao governador e capitão-general 
de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando os papéis para que pudesse levar em conta o azeite que 
dera a dois corpos de guarda, a uma companhia de guarda à porta de D. Pedro de Lencastre e à cadeia. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1086. 
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1087.  [ant. 1666, Agosto, 20] 
REQUERIMENTO do provedor da Fazenda Real, capitão Tomás Figueira Bultão, [ao governador e capitão-
general de Angola, André] Vidal [de Negreiros], solicitando o pagamento dos ordenados vencidos. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1086. 
 

1088.  1666, Agosto, 26, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André], Vidal [de Negreiros], ao provedor da 
Fazenda Real, capitão Tomás Figueira Bultão, ordenando que mandasse o feitor da Fazenda Real, capitão 
Simão Vandernes, pagar-lhe, a ele governador, os soldos vencidos.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1088. 
 

1089.  1666, Agosto, 26, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, André] Vidal [de Negreiros] ao provedor da 
Fazenda Real, [capitão Tomás] Figueira [Bultão], ordenando que fizesse prover de pólvora e de corda o 
forte de São Miguel, para carregar as peças de artilharia e fazer salvas aos barcos que chegassem com o 
novo governador. 
Obs.: m. est.; bota-folho é o mesmo que morrão, ou seja, o pedaço de corda que servia de pavio às peças 
de artilharia. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1089. 
 

1090.  [ant. 1666, Agosto, 27] 
REQUERIMENTO do feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, ao provedor da Fazenda Real, 
capitão Tomás Figueira Bultão, solicitando mandado no valor da despesa do azeite de palma que dera para 
as luminárias que se fizeram nos fortes de Santo António e São Miguel. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1090. 
 

1091.  1666, Agosto, 28 
RECIBO passado pelo alferes José da Mota, ao promotor António Loureiro da Costa, relativamente a um 
recado enviado pelo [procurado do Conselho], Domingos Dias Soeiro.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1091. 
 

1092.  1666, Setembro, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola], Tristão da Cunha, ao provedor da Fazenda Real, 
[capitão Tomás] Figueira [Bultão], para que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão 
Vandernes, que mandasse consertar as casas de Sua Majestade. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1092. 
 

1093.  1666, Setembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO (traslado) mandado fazer pelo governador e capitão-general dos reinos de Angola, Tristão da 
Cunha, com declaração da artilharia, das munições e dos apetrechos de guerra que existiam nos armazéns 
da Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1093. 
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1094.  1666, Setembro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do capitão de Infantaria de 
Angola, Miguel Nunes Craveiro, solicitando licença para ir [a Portugal] buscar a sua mulher e a sua família 
para viverem com ele, ficando o seu alferes a governar a companhia; pedindo ainda para continuar a 
vencer os soldos de capitão, tal como se fizera ao capitão Gaspar Pacheco, na Bahia. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1094. 
 

1095.  1666, Setembro, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola], Tristão da Cunha, ao provedor da Fazenda Real, 
capitão Lourenço de Andrade Colaço, para que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão 
Vandernes, para que entregasse, à ordem do tenente-general de Artilharia, Manuel Carneiro de Medeiros, 
os carpinteiros e os oficiais que iam cortar madeiras nos matos do Dande, bem como os mantimentos para 
eles. 
Obs.: m. est.; anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1095. 
 

1096.  [ant. 1666, Setembro, 23] 
REQUERIMENTO do soldado Luís Soeiro, da companhia do capitão Francisco da Rocha Fagundes, [ao 
governador e capitão-general de Angola] Tristão da Cunha, solicitando o pagamento do que lhe era devido, 
em virtude de ir numa diligência com o sindicante João Gonçalves. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1096. 
 

1097.  1666, Setembro, 23, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola], Tristão da Cunha, ao provedor da Fazenda Real, 
capitão Lourenço de Andrade Colaço, para que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão 
Vandernes, que entregasse cinco beirames ao ajudante João Gonçalves para repartir pelo soba e negros 
que auxiliariam na diligência ao serviço real. 
Obs.: beirame era o pano de algodão fino da Índia, espécie de chita. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1097. 
 

1098.  [ant. 1666, Setembro, 27] 
REQUERIMENTO de D. Antónia da Cunha, viúva do capitão-mor [de Angola], Manuel de Tovar Fróis, ao 
rei [D. Afonso VI] solicitando para si uma tença, para o filho, Inácio da Cunha Tovar, o hábito da Ordem de 
Cristo e tença, e para quem casasse com a sua filha, D. Francisca Luísa da Cunha, a promessa de um 
ofício de Justiça ou Fazenda, consoante a qualidade da pessoa, tudo em satisfação dos serviços prestados 
pelo seu falecido marido, no Brasil e em Angola, desde 1638, e porque ficara viúva com dois filhos 
menores. 
Obs.: m. est.; anexo: alvarás, certidões, mandado e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1098. 
 

1099.  1666, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, André Vidal de Negreiros, acerca do sucesso da guerra contra o rei do Congo e das pessoas que 
mereciam ser recompensadas pelo seu desempenho, nomeadamente o capitão-mor Luís Lopes de 
Sequeira, o sargento-mor Manuel Rebelo de Brito, o capitão reformado Diogo Rodrigues de Sá e o capitão-
mor da guerra preta Simão de Matos. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1099. 
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1100.  1666, Outubro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO feito pelo escrivão da Fazenda Real de Angola, António de Castro Sousa, sobre uma petição do 
tenente-general, Francisco Marinho de Eça, solicitando que o feitor da Fazenda Real, capitão Simão 
Vandernes, lhe pagasse os soldos vencidos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1100. 
 

1101.  [ant. 1666, Outubro, 8] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria, João Fernandes Anjo, da companhia do capitão Manuel [de] 
Bivar [Mascarenhas, ao governador e capitão-general de Angola], Tristão da Cunha, solicitando o 
pagamento dos soldos vencidos, por estar necessitado, ser velho, ter vindo de Pernambuco e ter servido 
trinta e oito anos.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1101. 
 

1102.  1666, Outubro, 16, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA PATENTE do governador e capitão-general de Angola, Tristão da Cunha, nomeando José Barbosa 
Leal para o posto de capitão da Companhia de Auxiliares daquela praça. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1102. 
 

1103.  1666, Outubro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de [Angola], Lourenço de Andrade Colaço, ao rei [D. Afonso VI] 
sobre a sua chegada e tomada de posse, dando conta do cumprimento do governador Tristão da Cunha 
quanto à entrega do direito novo aos oficiais da câmara e da reforma da praça; comprometendo-se a enviar 
uma relação das armas e munições existentes nos armazéns, da artilharia da praça e dos presídios de 
Angola e de Benguela, e da Infantaria que andava espalhada no sertão depois da guerra com o rei do 
Congo. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1103. 
 

1104.  [ant. 1666, Outubro, 17] 
REQUERIMENTO do capitão Diogo Nunes Rosa, [ao governador e capitão-general de Angola], Tristão da 
Cunha, solicitando o pagamento dos tambores e do mais que necessitava para ir assistir na conquista, ao 
serviço de Sua Majestade. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D.1104 . 
 

1105.  [ant. 1666, Outubro, 18] 
REQUERIMENTO do tambor-mor Tomás João, [ao governador e capitão-general de Angola], Tristão da 
Cunha, solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão Vandernes, para lhe pagar os 
soldos vencidos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1105. 
 

1106.  [ant. 1666, Outubro, 25] 
REQUERIMENTO do alferes Gaspar Freire Rosa, [ao governador e capitão-general de Angola], Tristão da 
Cunha, solicitando verba, [por conta dos seus soldos] para se preparar para ir assistir o seu capitão, Diogo 
Nunes Rosa, na conquista daquele reino. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1106. 
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1107.  [ant. 1666, Outubro, 25] 
REQUERIMENTO do soldado Manuel Cardoso Caminha, [ao governador e capitão-general de Angola], 
Tristão da Cunha, solicitando verba, por conta dos seus soldos, para se preparar para ir assistir o seu 
capitão, Diogo Nunes Rosa, na conquista do reino de Benguela. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1107. 
 

1108.  [ant. 1666, Outubro, 25] 
REQUERIMENTO do sargento Filipe Rodrigues Barbosa, [ao governador e capitão-general de Angola], 
Tristão da Cunha, solicitando verba, [por conta dos seus soldos], para se preparar para a viagem que faria 
com o seu capitão, Diogo Nunes Rosa, que ia para os presídios das conquistas daquele reino. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1108. 
 

1109.  [ant. 1666, Outubro, 25] 
REQUERIMENTO do tenente-general Francisco Marinho de Eça, [ao governador e capitão-general de 
Angola], Tristão da Cunha, solicitando o pagamento dos soldos vencidos no ano 1666. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1109. 
 

1110.  [ant. 1666, Outubro, 25] 
REQUERIMENTO do capitão D. João Manuel de Alvarado, [ao governador e capitão-general de Angola], 
Tristão da Cunha, solicitando verba, por conta dos seus soldos, para se preparar para ir na guarnição a 
Benguela. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1110. 
 

1111.  [ant. 1666, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO do sargento supra Bento João, da companhia do capitão D. João Manuel de Alvarado, 
[ao governador e capitão-general de Angola], Tristão da Cunha, solicitando o pagamento dos soldos 
vencidos para poder acompanhar o seu capitão a Benguela. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1111. 
 

1112.  [ant. 1666, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO do sargento do número Manuel de Crasto, da companhia do capitão D. João Manuel de 
Alvarado, [ao governador e capitão-general de Angola], Tristão da Cunha, solicitando o pagamento dos 
soldos vencidos para poder acompanhar o seu capitão a Benguela. 
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1112. 
 

1113.  1666, Novembro, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola], Tristão da Cunha, ao provedor da Fazenda Real, 
[capitão Lourenço] de Andrade [Colaço] para que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão 
Vandernes, que enviasse farinha ao almoxarife do presídio de Benguela, capitão João Brás de Góis, para 
socorro da Infantaria do presídio. 
Anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1113. 
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1114.  1666, Novembro, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola], Tristão da Cunha, ao provedor da Fazenda Real, 
[capitão Lourenço] de Andrade [Colaço] para que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão 
Vandernes, que enviasse as fardas necessárias ao almoxarife do presídio de Benguela, capitão João Brás 
de Góis, para pagamento da Infantaria do presídio. 
Anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1114. 
 

1115.  1666, Novembro, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola], Tristão da Cunha, ao provedor da Fazenda Real, 
capitão Lourenço de Andrade Colaço, para que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão Simão 
Vandernes, para dar duas resmas de papel fino e tinteiro para a secretaria. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1115. 
 

1116.  [ant. 1666, Novembro, 19] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da guarnição de São Paulo da Assunção, de Angola, João de 
Araújo, ao rei [D. Afonso VI] solicitando o ofício de escrivão da matrícula e Feitoria daquela cidade, por dez 
anos, para quem casasse com uma das suas filhas, ou o ofício de escrivão da Provedoria para a outra 
filha, e para si a fortaleza de Ambaca, por seis anos, com o hábito de Cristo e tença, em satisfação pelos 
serviços prestados desde 1641, muitos deles em Angola.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1116. 
 

1117.  1666, Dezembro, 9, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei D. Afonso VI ao governador e capitão-general de Angola, André Vidal de 
Negreiros, ordenando-lhe que averiguasse se fora tirada devassa aos negros do colégio dos religiosos da 
companhia [de Jesus, que em 1661] agrediram os soldados que tinham ordem para matar os cevados 
[porcos gordos] que vagueavam pela cidade; caso existisse devassa, devia sentenciar os culpados, não 
havendo, devia proceder à mesma; ordenando que mandasse levar ao reitor dos religiosos uma carta sua, 
onde estranhava a excomunhão que o conservador do colégio, Francisco Pinheiro, dera aos soldados e ao 
governador João Fernandes Vieira e que eles religiosos, o conservador ou outro ministro com poder de 
excomunhão seriam sentenciados e privados de tudo o que lhes provinha da coroa, caso ocorresse uma 
situação idêntica. 
Anexo: cartas régias (cópias). 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 72, 73 e 74. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1117. 
 

1118.  1666, Dezembro, 13 
RECIBO passado pelo alferes Pascoal Dias de Eça, ao [promotor] António Loureiro da Costa, relativo ao 
dinheiro da finta a entregar ao procurador do Conselho, Domingos Dias Soeiro. 
Obs. : m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1118. 
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1119.  1666, Dezembro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o que se deveria escrever ao governador 
de Pernambuco, em consequência da consulta [de 6 de Novembro de 1666, em resposta à carta do 
governador e capitão-general de Angola], André Vidal de Negreiros, [de 23 de Dezembro de 1665], sobre a 
vitória contra o rei do Congo, e o apoio que Pernambuco poderia dar a Angola em artilharia; [a carta do 
governador solicitava gente, cavalos, artilharia, espingardas, morrão e munições, e explicava que a guerra 
se devera ao facto de o rei do Congo ter atacado a gente comandada pelo capitão Luís Lopes de Sequeira, 
para impedir o socorro enviado à regente do senhorio de Ambuíla, D. Isabel, e o descobrimento das minas 
de ouro e cobre, que o Duque de Vando referira, sugerindo que se agradecesse o desempenho do capitão-
mor Luís Lopes de Sequeira, do sargento-mor Manuel Rebelo de Brito e do capitão-mor da guerra preta 
Simão de Matos]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 213-213v; ver também carta dos oficiais da câmara 
em AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1021; anexo: consulta, parecer e carta.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 75, 71 e 70. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1119. 
 

1120.  [1666] 
REQUERIMENTO do capitão da capitania de Cambambe, cavaleiro do hábito de São Bento de Avis, 
Francisco Sidrales Souto Maior, ao rei [D. Afonso VI] solicitando que se mandassem ordens ao governador 
Tristão da Cunha, para que ele desse ao suplicante posse do posto de que fora afastado pelo ex-
governador João Fernandes Vieira, em virtude de se ter livrado das acusações que levaram à sua 
expulsão. 
Obs.: datação pelo selo do doc. e porque Tristão da Cunha foi para Angola no início de 1666 e só governou 
até Fevereiro de 1667. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1120. 
 

1121.  [1666] 
REGIMENTO (cópia de capítulo) dos governadores de Angola, relativo à necessidade de fazer guerra para 
proteger os presídios e a cidade. 
Obs.: cópia do capítulo 25. 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1121. 
 

1122.  1667, Janeiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de João Lourenço Mansos, 
natural de Elvas e morador em Luanda, solicitando provisão para poder ir advogar, em Angola, todas as 
causas que se lhe oferecessem, sem que ninguém lhe pudesse impedir o exercício do ofício de advogado 
público. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1122. 
 

1123.  1667, Janeiro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de Bartolomeu de Massiac, 
solicitando o pagamento dos soldos do tempo que serviu de engenheiro em Angola, e dos três anos que 
esteve cativo em Buenos Aires, na forma do contrato estabelecido com o tenente-general de Artilharia, Rui 
Correia Lucas; explicando que fizera o pedido ao Conselho da Fazenda e surgira a dúvida de o assunto 
tocar ao Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1123. 
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1124.  [ant. 1667, Fevereiro, 1] 
REQUERIMENTO do capitão do navio Nossa Senhora da Penha de França e Almas, Manuel Gonçalves 
Bandeira, ao [provedor da Fazenda Real de Angola, capitão Lourenço de Andrade Colaço], solicitando 
conhecimento da quantia de chumbo que o governador Tristão da Cunha lhe mandara dar a um navio que 
se cruzara com eles junto à ilha de Cabo Verde. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1124. 
 

1125.  1667, Fevereiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do nomeado para o cargo 
de capitão-mor de Angola, João Soares de Almeida, solicitando para vencer o soldo do cargo desde o dia 
do embarque, tal como se concedera ao seu antecessor Gonçalo Borges de Barros. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1125. 
 

1126.  1667, Março, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CERTIDÃO passada pelo capitão de Infantaria, Manuel de Bivar Mascarenhas, atestando que o soldado da 
sua companhia, capitão José Barbosa Leal, estivera sempre com ele durante o motim, guardando e 
defendendo o governador Tristão da Cunha, tendo acompanhando o governador ao forte de São Miguel e à 
nau capitânia, na qual regressou [a Portugal], sendo por isso digno e merecedor de todas as honras e 
mercês. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1126. 
 

1127.  1667, Março, 7, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do infante regente D. Pedro ao [provedor da Fazenda Real de Angola], Lourenço de 
Andrade Colaço, ordenando que os procedidos para o dote da rainha da Grã-Bretanha, [D. Catarina de 
Bragança] e para a paz com a Holanda fossem remetidos aos provedores da Fazenda Real do estado do 
Brasil, com ordem para serem remetidos ao tesoureiro-mor [de Portugal], na forma indicada ao governador 
Tristão da Cunha [a 17 de Abril de 1666], definindo que no tocante ao ajustamento dos direitos novos, 
seguiria a ordem que enviara antes. 
Anexo: carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 85 e 28.  
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1127. 
 

1128.  [1667, Março, 17], Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento dos moradores 
de Angola, solicitando que se arrematasse o contrato dos direitos reais naquele reino, e uma carta do 
governador Tristão da Cunha, no mesmo sentido.  
Obs.: datação aferida em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 221-221v; anexo: consulta 
(excerto) e escrito. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1128. 
 

1129.  1667, Março, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [provedor da Fazenda Real de Angola], Lourenço de Andrade Colaço, ao rei [D. Afonso VI] 
sobre os postos que o governador Tristão da Cunha proveu e outros que criou, referindo ainda que não 
quisera dar praça ao capitão de Cambambe, Francisco Sidrales Souto Maior, por ter comandado os 
amotinados durante dois dias. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1129. 
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1130.  1667, Março, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do nomeado para capitão-
mor de Angola, João Soares de Almeida, solicitando uma apostilha na sua patente que confirmasse que o 
título correcto do seu cargo era capitão-mor do campo de Angola, uma vez que os governadores 
nomeavam capitães para a guerra da conquista e diziam que os providos no cargo eram apenas capitães-
mores, pelo que ficavam sem exercício. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1130. 
 

1131.  1667, Abril, 2, São Paulo [da Assunção de Luanda] 
CARTA do [provedor da Fazenda Real de Angola], Lourenço de Andrade Colaço, ao rei [D. Afonso VI] 
sobre as contas que se tomaram ao feitor da Fazenda Real, Simão Vandernes, das várias execuções que 
corriam contra ele, e da impossibilidade de lhe cobrar o que devia aos direitos reais, porque levara os 
móveis e recolhera-se no convento do Carmo [de Luanda]; solicitando que se acrescentasse no seu 
regimento como agir no caso das suspeições, porque com uma suspeição o feitor impedira-o de lhe 
recensear as contas.  
Anexo: certidões e instrumentos em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1131. 
 

1132.  [post. 1667, Abril, 2], Lisboa 
CARTA RÉGIA (minuta) ao provedor da Fazenda Real de Angola, ordenando que Manuel do Porto 
Barbosa fosse notificado para entregar os bens do feitor daquele reino, Simão Vandernes, que estavam em 
depósito para que o seu produto fosse remetido por letra para a Bahia e de lá para Portugal. 
Obs.: datação aferida pela carta do provedor Lourenço de Andrade Colaço, dando conta de várias 
execuções contra o dito feitor, ver AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1131. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1132. 
 

1133.  1667, Abril, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do capitão de Infantaria de 
Angola, António Vieira da Fonseca, solicitando confirmação na companhia em que fora provido pelo 
governador Tristão da Cunha, em virtude dos serviços prestados.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1133. 
 

1134.  1667, Maio, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Tristão da Cunha, acerca da sua chegada àquele reino, [a falta de habitantes e o mau estado do 
porto de Benguela], as fortalezas que mandara fazer nos rios Quanza, Bengo e Dande, bem como as 
reparações [e o incentivo ao cultivo da terra; afirmando que a limitação da jurisdição do cargo de 
governador, pelos erros dos seus antecessores, o prejudicava, porque ao contrário deles não tinha 
benesses a oferecer e trazia medidas duras para aplicar]; descrevendo como reformara os postos militares 
[e que mandara o capitão Lucas Carvalho, com os dembos e o Duque de Vando, Cosme de Carvalho, o 
tenente-general Manuel Rebelo e o sargento-mor António de Araújo Cabreira, descobrir minas de metais 
nos pumbos do Libolo, no Cassanje e em Embuila]; explicando que retirara o exército de campanha da 
fronteira do Congo, tendo-se prevenido para um possível ataque; [informando que mandara tomar contas 
do avanço dos direitos novos ao feitor da Fazenda, Simão Vandernes e entregar os ditos direitos aos 
oficiais da Câmara].  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 93 e 62. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1134. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 192 / 1286 

 

1135.  1667, Junho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de Francisco Teixeira de 
Mendonça, solicitando os ofícios de escrivão da Ouvidoria, câmara e Almotaçaria de Angola, alegando que 
lhe pertenciam por sentença de justificação, uma vez que os ofícios tinham sido de seu pai, António 
Teixeira de Mendonça, por ter casado com Maria de Mendonça, filha de Francisco Teixeira de Mendonça, 
seu avó, e ele suplicante era o filho mais velho do casal. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1135. 
 

1136.  1667, Julho, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre as notícias da expulsão do governador e 
capitão-general de Angola, Tristão da Cunha e o perigo de os castelhanos tentarem tomar aquele reino 
para suprir a falta de ouro e prata, sendo imperativo enviar alguém idóneo para manter os moradores 
seguros e obedientes, e servir convenientemente. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1136. 
 

1137.  1667, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a necessidade de esclarecer algumas 
questões antes de se passar a Francisco Ferreira de Vasconcelos a patente de mestre de campo da 
Infantaria de Angola e a da fortaleza de Benguela, com poder de a renunciar em pessoa apta, e a patente 
de capitão de Infantaria ao seu filho mais velho, tudo em satisfação dos serviços prestados. 
Obs.: resolução do infante regente D. Pedro. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1137. 
 

1138.  1667, Agosto, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a carta do provedor da Fazenda Real de 
Angola, Lourenço de Andrade Colaço, remetendo relações acerca das armas, munições e artilharia da 
praça e dos presídios, e do que havia nos armazéns, referindo que mandara fazer livros novos para os 
almoxarifes dos presídios e para o novo feitor da Fazenda, António de Buiça, com o intuito de conseguir 
boa arrecadação da receita, tendo actuado no sentido de os capitães pagarem as despesas excessivas 
com pólvora, armas e munições. 
Anexo: carta, relações e regimento (cópia). 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 97. 
AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1138. 
 

1139.  1667, Setembro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre as cartas dos oficiais da câmara de 
Angola, do ouvidor [João Lopes Tinoco] e do provedor da Fazenda Real, [Lourenço de Andrade Colaço], 
informando que a ausência de pagamento de soldos à Infantaria fora o motivo da expulsão do governador, 
Tristão da Cunha; o conselho advertiu para a necessidade de nomear governador e sindicante. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1139. 
 

1140.  1667, Setembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a carta do provedor da Fazenda Real de 
Angola, Lourenço de Andrade Colaço, de 25 de Março de 1667, dando conta que o rendimento da Fazenda 
Real era inferior à despesa, pelo que fora impossível pagar os soldos da Infantaria, motivo que levou à 
expulsão do governador Tristão da Cunha; o provedor explicara que os oficiais da Câmara, ao tomarem 
posse do governo, dispensaram soldados casados, com outros ofícios e negócios, para poderem pagar os 
ordenados, decidindo que os rendimentos do governo seriam carregados pelo feitor. 
Obs.: resolução do infante regente D. Pedro. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1140. 
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1141.  [ant. 1667, Setembro, 20] 
REQUERIMENTO do capitão António de Tovar Lopes, ao provedor da Fazenda Real, capitão Lourenço de 
Andrade Colaço, solicitando que ordenasse ao feitor da Fazenda Real, capitão António de Buiça, para lhe 
pagar o valor dos dias em que o seu negro pedreiro trabalhara nas obras da ilha, com preço previamente 
estabelecido. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1141. 
 

1142.  1667, Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a carta do governador de Pernambuco e 
[ex-governador e capitão-general de Angola], André Vidal de Negreiros, acerca da urgência de acudir a 
Angola, pelo facto dos soldados e moradores terem expulsado o governador Tristão da Cunha, 
[considerando que não havia que temer os negros, porque tinham ficado submissos desde a derrota do rei 
do Congo, informando ainda que enviaria, nos navios que fossem de Pernambuco a Angola, cavalos e 
peças de artilharia para aquela praça].  
Obs.: resolução do infante regente D. Pedro; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1142. 
 

1143.  1667, Outubro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do padre Manuel Gomes 
Gran, solicitando confirmação do cargo de capelão da Infantaria do presídio de Angola, com os mesmos 
soldos em que fora provido pelo governador Tristão da Cunha, com quem viajara para Angola, 
administrando os sacramentos nas naus capitânia e almiranta. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1143. 
 

1144.  1667, Novembro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do capuchinho, prefeito 
das missões de Angola, padre frei Crisóstomo de Génova, solicitando licença para anualmente passarem 
[de Portugal] a Angola dois ou três religiosos, afim de os mais velhos puderem ser substituídos, até porque 
a mortalidade no sertão era alta e faltavam missionários; o prefeito solicitava ainda as cartas de Sua 
Santidade e da Junta da Propaganda Fide, que entregara ao secretário António de Sousa de Macedo, nas 
quais se recomendava firmeza e aumento da fé católica.  
Obs.: resolução do infante regente D. Pedro. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1144. 
 

1145.  [post. 1667, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO (excerto) do capitão Diogo Nunes Rosa, ao infante regente [D. Pedro] relativo à devassa 
que lhe tirara o ouvidor de Angola, João Lopes Tinoco, e à condenação deste pelas perdas e danos que 
causara ao suplicante, e das tentativas do ouvidor para embargar a sentença que o condenara, alegando 
que pelo capítulo trinta do regimento do governador e capitão-general de Angola tinha jurisdição para 
sentenciar o suplicante. 
Obs.: doc. incompl.; datação aferida pelo início da regência de D. Pedro; no verso do doc. existe 
informação de serviço sobre Francisco da Costa Azere. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1145. 
 

1146.  1667, Dezembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao infante regente D. Pedro sobre o requerimento [do ex-governador 
e capitão-general de Angola], Tristão da Cunha, e as cartas dos oficiais da Câmara, do provedor da 
Fazenda Real, [Lourenço de Andrade Colaço] e do ouvidor, João Lopes Tinoco, acerca dos motivos e dos 
responsáveis na expulsão do ex-governador. 
Obs.: m. est.; anexo: pareceres, requerimento e cartas. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 104.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1146. 
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1147.  [ant. 1668, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO do feitor da Fazenda Real de Angola, Simão Vandernes, [aos oficiais da Câmara], 
solicitando que ordenassem ao provedor da Fazenda Real, capitão Lourenço de Andrade Colaço, para 
passar mandado que levasse em conta os socorros de farinha e libongos que entregara aos soldados 
vindos do Brasil e que não tinham saído na folha, por terem falecido antes da extinção das companhias. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1147. 
 

1148.  1668, Janeiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao infante regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
cargo de governador e capitão-general de Angola, em virtude da expulsão de Tristão da Cunha, sendo 
candidatos frei Jorge de Melo, Francisco de Távora, Aires de Saldanha [de Meneses e Sousa], D. Pedro de 
Almeida, D. António Lobo da Silveira, António Galvão, Manuel de Sousa Mascarenhas, Henrique Correia, 
Miguel Ferraz Bravo e Luís Velho; aos quais se juntaram nomes propostos pelo [conselheiro] Rui Teles de 
Meneses, devido à gravidade da situação: Francisco Barreto, Luís de Mendonça e Diogo de Mendonça.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1148. 
 

1149.  [ant. 1668, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO [do ex-governador e capitão-general de Angola], Tristão da Cunha, ao [infante regente 
D. Pedro] solicitando os originais dos documentos que tinha apresentado nos autos [relativos à sua 
expulsão de Angola]. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1149. 
 

1150.  [ant. 1668, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO de Francisco Ferreira de Vasconcelos, ao [infante regente D. Pedro] solicitando que o 
secretário [do Conselho Ultramarino], Manuel Barreto de Sampaio, lhe devolvesse um decreto que ficara 
numa consulta, porque lhe fazia falta para uns requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1150. 
 

1151.  [ant. 1668, Fevereiro, 7] 
REQUERIMENTO do feitor da Fazenda Real de Angola, Simão Vandernes, ao provedor da Fazenda Real, 
capitão Lourenço de Andrade Colaço, solicitando que mandasse passar mandado de despesa para os 
panos limpos que entregara. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 109. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1151. 
 

1152.  1668, Março, 8, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre outras [de 5 de 
Março e de 4 de Fevereiro de 1668], acerca das informações solicitadas ao ex-governador Tristão da 
Cunha sobre os requerimentos de Luís da Silva de Carvalho, Domingos de Azevedo Coelho e António de 
Andrade, nos quais solicitavam a restituição das companhias de Infantaria e da fortaleza de Ambaca de 
Angola, de que foram afastados pelo dito governador; o concelho analisou ainda as consultas [de 8 de 
Novembro e as de 10 de Setembro de 1667], relativas aos requerimentos apresentados. 
Obs.: m. est.; anexo: consultas, pareceres, informação de serviço, requerimentos, carta patente, mandado, 
auto, certidões, cartas, escrito e bilhetes.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1152. 
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1153.  1668, Abril, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do capitão da 
fortaleza de Ambaca, cavaleiro professo da Ordem de São Bento de Avis, Pantaleão Rebelo de 
Vasconcelos, solicitando ordens para que fosse respeitado o alvará de 5 de Agosto de 1665, pelo qual 
podia ir [a Portugal] tratar da sua saúde e renunciar a capitania da fortaleza, durante a sua ausência, em 
pessoa apta, indicada por ele e aprovada pela Câmara, algo que o governador Tristão da Cunha e os 
oficiais da câmara não cumpriram. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 110. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1153. 
 

1154.  1668, Abril, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do escrivão da 
Feitoria e marcador dos escravos de Angola, [cavaleiro professo da Ordem de São Bento de Avis], 
Pantaleão Rebelo de Vasconcelos, solicitando provisão para nomear pessoa apta e aprovada pela câmara 
para o substituir durante a sua ida [a Portugal] para se tratar, ou aprovasse para o ofício o seu irmão, Inácio 
Rebelo de Vasconcelos.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 111. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1154. 
 

1155.  1668, Maio, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do 
desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio, solicitando ser acrescentado com um lugar na Casa da 
Suplicação, uma vez que depois das diligências que ia fazer a Angola, com mercê de beca e lugar na 
Relação do Porto, teria de seguir para outras diligências na cidade da Bahia. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1155. 
 

1156.  [ant. 1668, Julho, 6] 
REQUERIMENTO do ex-feitor da Fazenda Real de Angola, Simão Vandernes, [aos oficiais da Câmara], 
solicitando que ordenassem ao provedor da Fazenda Real, capitão Lourenço de Andrade Colaço, para 
passar mandado, caso tivesse conhecimento dos socorros que o feitor dera aos soldados das companhias 
dos capitães Luís Ferreira, António de Gouveia e João de Araújo, uma vez que os soldados não podiam 
assinar as folhas por terem falecido, bem como os seus capitães. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1156. 
 

1157.  1668, Julho, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão-mor da capitania de Benguela, de Angola, em virtude de findar o triénio de Manuel 
Pimenta Jacome, sendo candidatos António Jorge de Góis, Pedro Furtado de Mendonça, Teodósio de 
Oliveira Leite, Gaspar de Almeida da Silva, D. Alonso de Buitrago, Manuel de Bivar Mascarenhas e José 
Varela. 
Anexo: lista de votos, edital (extrato) e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 114 e 122. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1157. 
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1158.  1668, Julho, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do ouvidor-geral de 
Angola, João Lopes Tinoco, acerca da expulsão do governador Tristão da Cunha e da culpa que tiveram 
nisso alguns oficiais da câmara e principais da Infantaria; o ouvidor informava que os oficiais, influenciados 
pelo juiz Paulo Rebelo da Cunha, não aceitaram no governo de Angola o vice-rei António de Melo de 
Castro, regressado da Índia, e que os oficiais compraram o apoio dos soldados, mas deviam os ordenados 
aos capitães, aos religiosos e a ele ouvidor; Lopes Tinoco dava ainda conta que os oficiais tinham 
mandado tomar posse das minas do Congo e do Quicongo e que começavam a executar o donativo para a 
paz da Holanda e o dote da rainha da Grã-Bretanha [D. Catarina de Bragança]. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 115. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1158. 
 

1159.  1668, Agosto, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CONHECIMENTO passado pelo escrivão da Feitoria, Pantaleão Rebelo de Vasconcelos, sobre o que o 
feitor da Fazenda Real de Angola, António de Buiça, recebera do ex-feitor, Simão Vandernes, pela farinha 
e libongos que pagara à Infantaria no ano de 1666. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 116. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1159. 
 

1160.  [ant. 1668, Agosto, 14] 
REQUERIMENTO [do ex-feitor da Fazenda Real de Angola], Simão Vandernes, [aos oficiais da Câmara], 
solicitando que lhe passassem o papel de despesa para o azeite que dera aos corpos da guarda, entre 
Setembro e Novembro de 1666.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 117. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1160. 
 

1161.  [ant. 1668, Agosto, 14] 
REQUERIMENTO [do ex-feitor da Fazenda Real de Angola], Simão Vandernes, [aos oficiais da Câmara], 
solicitando que se ordenasse ao provedor da Fazenda Real, capitão Lourenço de Andrade Colaço, para 
passar mandado, com ressalva do que dera ao oficial de ferreiro e serralheiro, Leandro Ferreira, para o 
restauro das armas de fogo e o feitio das ferragens e dos pregos. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 118. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1161. 
 

1162.  1668, Agosto, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do capitão 
Manuel Haiques, solicitando três lugares de freiras para as suas irmãs e um alvará de lembrança de um 
ofício de justiça ou fazenda, em remuneração dos serviços prestados como alferes, soldado e capitão de 
Infantaria, em Angola e Pernambuco. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 119. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1162. 
 

1163.  1668, Agosto, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do tenente-
general, proprietário do ofício de escrivão das execuções de Angola, Francisco Marinho de Eça, solicitando 
licença para nomear quem servisse o dito ofício, enquanto a sua sobrinha não tivesse idade para casar, 
acordando ele com o nomeado a divisão do rendimento do ofício.  
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 120. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1163. 
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1164.  [ant. 1668, Outubro, 8] 
REQUERIMENTO do ex-feitor da Fazenda Real de Angola, Simão Vandernes, ao provedor da Fazenda 
Real, capitão Lourenço de Andrade Colaço, solicitando mandado para armas de fogo, e que nos livros da 
matrícula fosse posta nota para não se pagarem os soldos dos soldados até eles darem conta das armas. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 121. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1164. 
 

1165.  1668, Outubro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do capitão-mor 
do campo de Angola, João Soares de Almeida, solicitando o posto de mestre de campo daquele reino, com 
o mesmo soldo que tinha, em remuneração dos serviços prestados nas província do Minho e do Alentejo, 
como soldado, alferes e capitão de Infantaria, de cavalos e de couraças. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 123. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1165. 
 

1166.  1668, Outubro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Páscoa de 
Andrade, solicitando que a pessoa em quem renunciasse a capitania da fortaleza de Ambaca, pudesse 
entrar na capitania, sendo a contento do governador, desde que não houvesse provimento de outrem ou 
mercê mais antiga.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 124. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1166. 
 

1167.  [ant. 1668, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO do padre prior e religiosos carmelitas descalços do Convento de Nossa Senhora do 
Carmo [de Luanda, aos oficiais da Câmara], solicitando que mandasse o provedor da Fazenda Real de 
Angola, capitão Lourenço de Andrade Colaço, ordenar ao ex-feitor da Fazenda Real, Simão de Vandernes, 
para levar em conta as ferramentas que entregou aos religiosos para as obras do hospício. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 125. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1167. 
 

1168.  [ant. 1668, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do ex-feitor da Fazenda Real de Angola, Simão Vandernes, ao provedor da Fazenda 
Real, capitão Lourenço de Andrade Colaço, solicitando que ordenasse passar mandado da pólvora e balas 
que entregara, no Dande, ao capitão João Pinto, já falecido, e mandado para cobrar da fazenda do defunto, 
o valor dos ditos artigos, entregando-os ao feitor da Fazenda Real, António de Buiça. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 126. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1168. 
 

1169.  [ant. 1668, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do ex-feitor da Fazenda Real de Angola, Simão Vandernes, [aos oficiais da Câmara], 
solicitando que se levassem em conta as munições que os mestres tinham trazido de Lisboa, apesar de 
algumas terem sido gastas com a Infantaria na viagem.  
Obs.: m. est.; doc. incompl. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 127. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1169. 
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1170.  1668, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do cavaleiro 
professo da Ordem de Cristo despachado com os ofícios de contador, inquiridor e distribuidor de Angola 
para dote de uma sobrinha, Francisco Marinho de Eça, solicitando provisão para nomear quem servisse os 
ditos ofícios, enquanto a sobrinha não tivesse idade para casar. 
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 128. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1170. 
 

1171.  1668, Novembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do ex-tenente-
general de Angola, Francisco Marinho de Eça, solicitando provisão para lhe pagarem os soldos do dito 
posto, que lhe estavam devendo devido ao motim da Infantaria [que culminara na expulsão do governador 
Tristão da Cunha]. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 129. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1171. 
 

1172.  1668, Novembro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO DE JUSTIFICAÇÃO feito pelo escrivão da Fazenda Real de São Paulo da Assunção, Vicente 
Borges Pinheiro, sobre as munições que o ex-feitor da Fazenda Real de Angola, Simão Vandernes, 
despendera na ocasião da expulsão do governador Tristão da Cunha, [em Janeiro de 1667]. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 130. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1172. 
 

1173.  1668, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Feitoria da cidade de São Paulo da Assunção, Pantaleão Rebelo de 
Vasconcelos, atestando que o escrivão na nau Nossa Senhora do Pópulo lhe pedira, por estar doente, que 
fizesse por ele umas cargas, ao despenseiro ou ao mestre da nau, das coisas que recebera do feitor da 
Fazenda Real de Angola, Simão Vandernes, não se lembrando do que era. 
Obs.: m. est.; anexo: mandado, listas e requerimentos.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 131. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1173. 
 

1174.  1668, Dezembro, 29, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [do ex-tenente-general de Angola], Francisco Sidrales de Souto Maior, ao príncipe regente D. 
Pedro sobre o Senado da câmara ter sido eleito governador daquele reino, a 3 de Fevereiro de 1667, a 
quem ele signatário passara o governo e o comando da Infantaria. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 132. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1174. 
 

1175.  1668, Dezembro, 29, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [do ex-tenente-general de Angola], Francisco Sidrales de Souto Maior, ao príncipe regente D. 
Pedro sobre ter sido preso pela Infantaria a 3 de Janeiro de 1667, aquando da expulsão do governador 
Tristão da Cunha, e aceite o pedido do Senado da câmara para assumir aquele governo para evitar a ruína 
do reino, o que aceitou, pondo fim aos tumultos; dando conta que um mês depois, no colégio da 
Companhia de Jesus, o Senado da câmara foi eleito por governador, tendo ele entregado o comando da 
Infantaria. 
Obs.: possível erro na datação do despacho, uma vez que é anterior à data da carta. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 133. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1175. 
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1176.  1668, Dezembro, 29, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [do ex-tenente-general de Angola], Francisco Sidrales de Souto Maior, relatando os 
acontecimentos que levaram à expulsão do governador Tristão da Cunha, bem como os argumentos dos 
oficiais da Câmara, [do provedor e do feitor] da Fazenda e do ouvidor-geral, para que ele aceitasse o 
governo de Angola. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 134. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. .1176 
 

1177.  [ca. 1668] 
RELAÇÃO de documentos a entregar ao desembargador Sebastião Cardoso [de Sampaio] que ia em 
diligência ao reino de Angola. 
Obs.: datação aferida pela consulta do Conselho Ultramarino, de 23 de Maio de 1668, em que refere estar 
ir realizar uma diligência a Angola, ver AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1155.  
AHU-Angola, cx. 179, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1177. 
 

1178.  [ca. 1668] 
REQUERIMENTO do capitão de uma Companhia de Infantaria de Angola, Manuel de Bivar Mascarenhas, 
solicitando ordens para que o governador e os oficiais da Fazenda Real daquele reino lhe pagassem os 
soldos atrasados, em virtude de estar pobre pelas despesas que fizera para levar a família para aquele 
reino e no cumprimento do serviço. 
Obs.: datação aferida pela soma dos anos de serviço à data da mercê da carta patente do cargo (1661), 
ver http://digitarq.dgarq.gov.pt/results?t=manuel+de+bivar+Mascarenhas 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1178. 
 

1179.  [ant. 1669, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO do ex-feitor da Fazenda Real de Angola, Simão Vandernes, [aos oficiais da Câmara], 
solicitando que ordenassem ao provedor da Fazenda Real, capitão Lourenço de Andrade Colaço, para lhe 
passar mandado do valor que entregara ao tesoureiro e capelão da igreja matriz, padre Francisco de 
Paços, que estava a substituir o padre vigário Manuel da Costa, para que assinasse a quitação do valor.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 135. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1179. 
 

1180.  1669, Fevereiro, 7, [São Paulo da Assunção de Luanda]  
CONHECIMENTO passado pelo escrivão da Feitoria, Inácio Rebelo de Vasconcelos, atestando que no 
livro de receita das munições que servia o feitor da Fazenda Real de Angola, capitão António de Buiça, 
constava o morrão entregue pelo [ex-feitor da Fazenda Real de Angola], tenente-general Simão 
Vandernes. 
Obs.: m. est.; morrão era o pedaço de corda que servia de pavio às peças de artilharia. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 136. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1180. 
 

1181.  1669, Fevereiro, 7, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
CONHECIMENTO passado pelo escrivão da Feitoria, Inácio Rebelo de Vasconcelos, declarando que no 
livro de receita das munições que servia o feitor da Fazenda Real de Angola, capitão António de Buiça, 
constavam as peças de artilharia, as carretas, os barris, as chocharas, os sacatrapos, os soquetes, as 
balas, as cavilhas, entre outros objectos e ferramentas que tinham sido entregues ao [ex-feitor da Fazenda 
Real de Angola], tenente-general Simão Vandernes. 
Obs.: m. est.; cochara era a colher de ferro que carregava a câmara da peça de artilharia; sacatrapo era 
uma peça de ferro com que se sacava a bucha da espingarda ou de outra arma de fogo; soquete era uma 
espécie de maço que calcava a pólvora no canhão. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 137. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1181. 
 

http://digitarq.dgarq.gov.pt/results?t=manuel+de+bivar+Mascarenhas
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1182.  1669, Fevereiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do 
desembargador da Casa da Suplicação, Sebastião Cardoso de Sampaio, solicitando ajuda de custo, como 
se concedera a Miguel Achioli da Fonseca, em virtude de ir fazer uma diligência ao reino de Angola e dali 
seguir para outra, na cidade da Bahia. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 138. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1182. 
 

1183.  [ant. 1669, Fevereiro, 18] 
REQUERIMENTO do [ex-feitor da Fazenda Real de Angola], Simão Vandernes, [aos oficiais da Câmara], 
solicitando mandado para se levar em conta a despesa feita com pólvora, balas e morrão, no tempo do 
governador Tristão da Cunha [1666].  
Obs.: m. est.; morrão era o pedaço de corda que servia de pavio às peças de artilharia; anexo: lista e 
mandados 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 139. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1183. 
 

1184.  1669, Fevereiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre os capítulos apresentados pelo 
governador deposto em Angola, Tristão da Cunha, contra os oficiais da Câmara, que os acusava de 
cúmplices no motim da Infantaria que o expulsou, enumerando nomes, testemunhas e circunstâncias a ser 
averiguadas na devassa que o desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio iria tirar. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 140. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1184. 
 

1185.  1669, Fevereiro, 20, Benguela 
CERTIDÃO passada pelo almoxarife da Fazenda Real, João Brás de Góis, atestando que, segundo a folha 
do ano de 1664, o capitão-mor do presídio de Benguela, António Jorge de Góis, não recebera nada da 
Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 141. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1185. 
 

1186.  1669, Março, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre os infantes que iriam com o 
nomeado para governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, a fim de ali formar um terço 
de Infantaria, assim como os oficiais que necessitaria para a dita companhia: um tenente de mestre de 
campo general, um ajudante de tenente e um engenheiro prático em fortificações, sendo que estes oficiais 
teriam de servir o tempo que durasse o governo de Francisco de Távora. 
Anexo: informação e relações. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1186. 
 

1187.  1669, Março, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Pedro de 
Anveres, solicitando que o desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio, que ia como sindicante a 
Angola, fizesse devassa da sua prisão e do roubo de documentos e de fazenda que lhe fizera João 
Marques, bem como da culpa dos oficiais da câmara – Paulo Rebelo da Cunha, António de Araújo de 
Azevedo, Roque Vieira de Lima, Francisco de la Torre, Paulo Valente, João Marques de Almeida, o 
procurador Diogo Vaz Camelo, António Alves Correia, Atanásio da Costa, António Rodrigues de Andrade e 
o capitão João de Andrade –, na expulsão do governador Tristão da Cunha. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 143. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1187. 
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1188.  1669, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para os 
postos de mestre de campo, tenente-general e ajudante de tenente-general do terço que o nomeado para 
governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, iria formar naquele reino, sendo candidatos 
ao primeiro posto Francisco de Ledesma Torres e João Soares de Almeida, ao segundo, João Pereira 
Caldas, não havendo opositores ao posto de ajudante de tenente-general. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1188. 
 

1189.  1669, Março, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento dos capitães das 
fragatas Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Encarnação, António Correia e António 
Gonçalves Rocha, solicitando patentes honoríficas de capitães-de-mar-e-guerra porque iam para Angola 
nas naus capitânia e almiranta da Armada, levando o governador Francisco de Távora, alegando que a 
mesma mercê fora concedida a José Luís e a Manuel Gonçalves Bandeira. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 144. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1189. 
 

1190.  1669, Março, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a necessidade de ir para Angola 
um engenheiro prático em fortificações, com o governador Francisco de Távora, para além da Infantaria, de 
oficiais e de cabos; dando conta que o engenheiro-mor Luís Serrão Pimentel sugerira o nome do 
engenheiro João Coutinho, referindo ainda o soldo e a ajuda de custo expectáveis. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 145. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1190. 
 

1191.  1669, Março, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do proprietário do 
ofício de meirinho do mar e patrão-mor de Angola, José Pimentel, solicitando provisão para que finda a 
serventia de Manuel de Freitas Bandeira, fosse a dita renovada por três anos para o piloto da carreira do 
Brasil, Francisco Rodrigues Pereira, e caso este não a conseguisse cumprir na íntegra, fosse substituído, 
até ao fim do triénio, pelo alferes Francisco Barroso. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 146. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1191. 
 

1192.  1669, Março, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do capitão da 
fragata Nossa Senhora da Conceição, André Correia, solicitando provisão para que o seu navio fosse o 
primeiro a sair de Angola em direcção ao Brasil, em virtude de levar na dita fragata o governador, a 
Infantaria e as munições. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 147. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1192. 
 

1193.  1669, Março, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para a 
Companhia de Infantaria do presídio da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, que vagara com a 
saída de Domingos de Barros, sendo candidatos João de Velório Pinto, Bartolomeu Fernandes, Manuel 
Dias, Fernão Pinto, Bernardino de Távora, Francisco de Almeida, Pedro de Almeida, Miguel de Paiva de 
Leão, Manuel Colaço Rebelo. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 148. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1193. 
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1194.  1669, Março, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de ajudante de tenente-general de Angola, sendo único candidato Pascoal Rodrigues Pontes. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 149. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1194. 
 

1195.  1669, Março, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de sargento-mor de Angola, por terminar o triénio de André Duarte, sendo candidatos João da 
Lomba, Manuel de Bivar Mascarenhas e Domingos Mesquita. 
Anexo: informações de serviço. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 150. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. .1195 
 

1196.  1669, Abril, 4, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Andrade Colaço, sobre a informação que 
dera ao requerimento do físico que atendia no hospício da Santa Misericórdia, no qual o físico pedira 
aumento de soldo; mencionando as dúvidas que tivera em assentar praça de alferes a Mateus de Sousa 
Barreto, a João de Araújo e a Feliciano Ferreira Pinto, nas três companhias daquela praça, por lhes faltar 
tempo de serviço. 
Obs.: m. est.; anexo: regimento (cópia de capítulo) 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 151. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1196. 
 

1197.  1669, Abril, 5, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Andrade Colaço, sobre a chegada da nau 
Santa Teresa, vinda da Índia, que arribara em Moçambique por problemas de mastreação, e não sendo 
possível consertar os danos [em Luanda] foi abastecida de mantimentos e proibiu-se a descarga ou venda 
da sua fazenda; queixando-se que a coberto das excepções dadas ao capitão dela, Jerónimo Carvalho, 
muitas fazendas foram vendidas e que aquele era mais um caso de naus que aportavam com falsos 
motivos, gastando Fazenda Real e desencaminhando os direitos reais. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 152. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1197. 
 

1198.  1669, Abril, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para a 
capitania de Massangano, sendo candidatos António Jorge de Góis, Manuel Barreto Valejo, José Varela, 
Gaspar Barbosa e António de Sequeira. 
Anexo: informações de serviço e edital (extrato). 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 153 e 142. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1198. 
 

1199.  [ant. 1669, Abril, 16] 
REQUERIMENTO do capitão-mor Diogo Rodrigues de Sá, [aos oficiais da câmara de Angola], solicitando 
que o provedor da Fazenda Real, capitão Lourenço de Andrade Colaço, passasse mandado da pólvora, 
balas e morrão que faltava à que recebera do ex-feitor da Fazenda Real, Simão Vandernes, e do capitão 
António Vieira da Fonseca. 
Obs.: m. est.; morrão era o pedaço de corda que servia de pavio às peças de artilharia; anexo: portaria. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 154. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1199. 
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1200.  1669, Maio, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a réplica do requerimento do ex-
governador e capitão-general de Angola, Tristão da Cunha, solicitando que o contratador daquele reino lhe 
pagasse, [em Lisboa], os soldos do tempo em que servira como governador, uma vez que fora expulso de 
Angola sem razão, e porque naquele reino, nunca receberia o dinheiro. 
Anexo: consulta e contrato (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 155. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1200. 
 

1201.  1669, Maio, 24, Pernambuco 
CARTA do governador de Pernambuco, Bernardo de Miranda Henriques, sobre a notícia que o galeão 
Santa Teresa, vindo da Índia, arribara em Angola com danos causados na travessia do Cabo da Boa 
Esperança, e que partiria para a Bahia durante o mês de Maio.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 152. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1201. 
 

1202.  1669, Junho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão da capitania da fortaleza de Cambambe, sendo candidatos António Jorge de Góis, João 
Marques de Almeida e José Varela. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 156. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1202. 
 

1203.  1669, Julho, 5, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do 
mestre do patacho Nossa Senhora do Rosário e Santo António, Diogo Lopes de Lerga, solicitando que se 
reformasse a provisão que recebera, para ir do Brasil a [Portugal], fora do corpo da armada, uma vez que 
tinha licença para ir e vir do Brasil sempre que quisesse, com a carga que desejasse, depois de deixar o 
socorro de soldados e munições em Angola. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 157. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1203. 
 

1204.  1669, Julho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Fernão Pinto, 
solicitando o hábito de Cristo com tença, e a praça de capitão entretenido de Angola, enquanto não fosse 
provido numa Companhia de Infantaria daquele reino, tal como se fizera ao capitão Manuel Simões, 
alegando a seu favor os serviços prestados em Angola entre 1653 e 1668. 
Obs.: o termo entretenido referia-se aos oficiais que recebiam pensão até entrarem no serviço activo, ver 
BLUTEAU, Raphael – Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico... [em linha] 
Coimbra: Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728. 8 vol. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 158. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1204. 
 

1205.  1669, Agosto, 22, Cambambe 
CERTIDÃO passada pelo escrivão do presídio de Nossa Senhora do Rosário de Cambambe, António 
Rodrigues de Azevedo, atestando que no livro antigo da carga do almoxarife António Carvalho da Silva, 
constava um termo relativo às munições trazidas, àquele presídio, pelo ajudante Diogo Tomás Carvalho, a 
19 de Julho de 1664, por mandado do governador André Vidal de Negreiros. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão e portaria. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 159. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1205. 
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1206.  1669, Agosto, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta de João Fernandes 
Vieira, queixando-se que o provedor da Fazenda Real de Angola, António de Buiça, lhe executara os 
ordenados e esmolas das obras pias, do tempo em que servira como governador e capitão-general de 
Angola, com base na provisão de 4 de Abril de 1666. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 326-326v. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 160 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1206. 
 

1207.  1669, Setembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do ex-capitão de 
Infantaria, Diogo Nunes Rosa, solicitando justiça e restituição do dito posto, porque os oficiais da câmara e 
governadores, o prenderam, acusando-o de ter forçado Marcelina de Sousa e aproveitaram para lhe roubar 
os beirames de casa; informando que após a devassa tirada pelo ouvidor-geral, foi sentenciado pelos 
oficiais a degredo no Brasil, que não acederam à sua apelação, tendo sido destituído do seu posto.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 165. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1207. 
 

1208.  1669, Setembro, 11, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a resolução do príncipe regente [D. Pedro] em remeter ao juiz 
os autos das três devassas que o ouvidor-geral de Angola, [João Lopes Tinoco], tirara de Bartolomeu Pais 
Bulhão, a primeira relativa ao tempo em que fora capitão da praça de Cambambe, a segunda do caso da 
pedra tirada pelos seus escravos a um forte e a terceira por ter fugido da prisão. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 334. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 161 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1208. 
 

1209.  [ant. 1669, Setembro, 18] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel Marques [ao governador e capitão-general de Angola], Francisco de 
Távora, solicitando o pagamento dos soldos vencidos nos anos de 1664 e 1665. 
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 41.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1209. 
 

1210.  1669, Outubro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara da cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda], ao príncipe regente [D. 
Pedro] acerca das dificuldades que tinham em pagar a contribuição negociada para a paz com a Holanda e 
o dote da rainha da Grã-Bretanha, [D. Catarina de Bragança], solicitando que a administração do direito 
novo, que estava a seu cargo, passasse para o feitor da Fazenda Real, e que o imposto sobre cada 
escravo embarcado fosse revertido em letras para a dita contribuição, tal como pediram ao governador 
Francisco de Távora. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 9, doc. 164 e 163. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1210 
 

1211.  1670, Março, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre outra, de 22 de Fevereiro de 
1679, acerca do requerimento do ex-capitão de Infantaria, Diogo Nunes Rosa, solicitando provisão para 
que regressando a Angola pudesse ser restituído no posto de capitão, porque a sentença da Relação [de 
Lisboa] anulara a do ouvidor-geral de Angola [João Lopes Tinoco] e dos oficiais da Câmara, mas eles 
permaneciam lá e poderiam tentar impedi-lo, caso não levasse provisão. 
Anexo: consulta.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1211. 
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1212.  1670, Março, 15, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, ao príncipe regente D. Pedro 
sobre as razões para fazer guerra ao Congo, onde reinavam dois reis, um do Congo, outro do Bumbe, que 
pediam amparo a Sua Alteza, uma vez que o príncipe do Sonho entrara no Congo e era o principal 
responsável pelas desordens naquele reino, pelos ataques à religião e pela previsível infiltração dos 
holandeses; alertando para a necessidade de haver um rei do Congo leal [ao de Portugal]; afirmando que 
isto beneficiaria o comércio, puniria os inimigos, garantiria a obediência dos restantes e a satisfação dos 
vassalos. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1212. 
 

1213.  1670, Abril, 1, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
CONHECIMENTO passado pelo escrivão da Feitoria, Inácio Rebelo de Vasconcelos, atestando que no 
livro do feitor da Fazenda Real de Angola, António de Buiça, estava carregada a verba dos socorros de 
farinha e libongos do ano de 1666. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1213. 
 

1214.  1670, Abril, 1, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
CONHECIMENTO passado pelo escrivão da Feitoria, Inácio Rebelo de Vasconcelos, atestando que o feitor 
da Fazenda Real de Angola, António de Buiça, recebera mosquetes, arcabuzes, frascos, correias de 
bandolas, patronas, forquilhas, caixas de guerra, bandeiras de guerra, ferros de chuços, chuços, clavina 
flamenga e cocharra do tenente e ex-feitor, Simão Vandernes. 
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1214. 
 

1215.  [ant. 1670, Abril, 10] 
REQUERIMENTO do capitão Domingos de Azevedo Coelho, ao [governador e capitão-general de Angola], 
Francisco de Távora, solicitando mandado para o remanescente dos soldos de 1664 e 1666, porque o ex-
feitor da Fazenda Real, Simão Vandernes, pagara-lhe uma parte deles em fazendas. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1215. 
 

1216.  1670, Maio, 9, Lisboa  
DECLARAÇÃO do [provedor da Alfândega de Lisboa] João Álvares Soares da Veiga de Avelar e Taveira, 
atestando que no livro das mercês não constava António Ferreira Nunes, já falecido, filho de João Ferreira, 
natural da freguesia de Santa Lucrécia da Ponte de Louro. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1216. 
 

1217.  1670, Maio, 12, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta [do encarregado de 
negócios portugueses na Holanda], Jerónimo Nunes da Costa, acerca da chegada de naus vindas da ilha 
de Curaçao [no mar das Caraíbas], a Amesterdão, com quantidade de patacas cobradas à Companhia dos 
Grilos, explicando que a companhia era de genoveses que tinham feito um contrato com o rei de Castela 
para levar negros da costa da Guiné às Índias de Castela, e referindo que os holandeses tinham trazido 
muitos negros da Feitoria do Luango, na costa de Angola, onde negociavam com os portugueses, podendo 
faltar escravos [a Portugal], devendo remediar-se a situação com governadores leais. 
Obs.: Israël, Jonathan I afirma que Jerónimo Nunes da Costa era uma das pessoas mais proeminentes da 
comunidade judaica portuguesa em Amesterdão, ver The Diplomatic Career of Jeronimo Nunes da Costa: 
an Episode in Dutch-Portuguese Relations of the Seventeenth Century; anexo: carta e memória.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1217. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 206 / 1286 

 

1218.  1670, Maio, 21, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do provedor da Fazenda 
Real de Angola, Lourenço de Andrade Colaço, informando que pusera a fragata Conceição em leilão, 
cumprindo a ordem do marquês almirante e vedor da Fazenda [D. Vasco Luís da Gama], mas como o 
lanço não atingira o valor desejado, enviou a fragata de volta ao Rio de Janeiro, com o donativo que os 
moradores de Angola ofereciam à fábrica do Rio de Janeiro, segundo a ordem do superintendente dela, 
Sebastião Lamberto. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1218. 
 

1219.  1670, Junho, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a réplica dos religiosos do 
convento dos carmelitas descalços de Angola, solicitando provisão para que da verba que os governadores 
tinham para aplicar em esmolas, lhes pagassem a ordinária anual, não ficando ao arbítrio dos 
governadores a decisão de pagar ou não a mesma. 
Obs.: m. est.; anexo: consulta, decreto. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 23; cx. 9, doc. 162.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1219. 
 

1220.  1670, Junho, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do capitão de 
Infantaria, Diogo Nunes Rosa, solicitando provisão para que, regressando a Angola, o governador reunisse 
os soldados que tinham pertencido à sua Companhia de Infantaria no presídio de Angola e lhe desse posse 
dela, estipulando ainda que nunca lhe faltassem soldados. 
Anexo: provisão (cópia) e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 10.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1220. 
 

1221.  1670, Julho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre um capítulo da carta do 
governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, de 15 de Março de 1670, alertando que 
nenhum dos oficiais da justiça e da fazenda daquele reino tinham regimentos por onde se regessem, 
agindo por isso como árbitros dos seus próprios interesses e gerando conflitos, sugerindo que o 
desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio elaborasse regimentos que garantissem o bom governo 
das conquistas até deliberação de Sua Alteza.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 11.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1221. 
 

1222.  1670, Julho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre um capítulo da carta do 
governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, de 15 de Março de 1670, dando conta que, 
seguindo o seu regimento, se informara acerca da existência de minas naquele reino e soubera que havia 
de prata, cobre e ferro, mas que para atestar o benefício delas, necessitava que lhe fossem enviados 
mineiros para as examinarem. 
Anexo: regimento (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 12.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1222. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 207 / 1286 

 

1223.  1670, Julho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do governador e capitão-
general de Angola, Francisco de Távora, de 15 de Março de 1670, acerca da sua chegada e da tomada de 
posse do governo daquele reino, enviando as informações que recolhera sobre a gente, as armas, a 
pólvora, a artilharia e as munições que ali existiam, sobre a obediência dos sobas, os procedimentos do rei 
de Angola e dos príncipes das conquistas, informando do estado de guerra que se vivia com o conde do 
Sonho, D. António Ginga, o soba Guzambamba e outros sobas do Libolo e Quiçama.  
Obs.: conde de Sonho é a forma como os portugueses conheciam o mani Sonho, senhor da província do 
Sonho, no reino do Congo; anexo: regimento (cópia de capítulos), consulta (minuta).  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 16; cx. 181, doc. 81.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1223. 
 

1224.  1670, Julho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre um capítulo da carta do 
governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, de 15 de Março de 1670, sugerindo que os 
governadores pudessem assumir a jurisdição de juízes da Coroa para arbitrar nos casos em que o ouvidor-
geral fosse excomungado pelo vigário-geral e este pelos conservadores das ordens e religiões; o conselho 
propôs que se acrescentasse ao regimento dos ouvidores-gerais de Angola o mesmo capítulo que se 
adicionara aos do Maranhão, concedendo-lhes a possibilidade de serem juízes dos feitos da Coroa. 
Obs.: m. est.; à data, o ouvidor-geral de Angola era Francisco da Silveira Souto Maior; anexo: parecer, 
carta régia (cópia) e provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 13, 19 e 18-A.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1224. 
 

1225.  1670, Julho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre um capítulo da carta do 
governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, de 15 de Março de 1670, acerca do estado 
das fortificações daquele reino, nomeadamente do forte do Penedo, e dando conta que tinha em seu poder 
as residências tiradas aos capitães dos presídios. 
Anexo: regimento (cópia de capítulos). 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 15.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. .1225 
 

1226.  1670, Julho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do desembargador 
Sebastião Cardoso de Sampaio, de 14 de Março de 1670, informando que os delitos que fora ordenado 
devassar no reino de Angola excediam a sua alçada, do que resultaria os culpados ficarem sem castigo ou 
sofrerem grandes danos enquanto esperavam o recurso às suas apelações.  
Anexo: parecer, regimento (cópia de capítulo) e carta. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 18.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1226. 
 

1227.  1670, Julho, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre um capítulo da carta do 
governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, de 15 de Março de 1670, dando conta do 
incumprimento do capítulo vinte e quatro do seu regimento, onde se lhe exigia que desse aviamento às 
naus vindas da Índia, sem permitir que as suas fazendas saíssem dos navios, o que acontecia porque as 
drogas da Índia valiam mais ali do que noutras partes e as naus arribavam fingindo precisarem de ajuda; o 
conselho anexou a consulta de 14 de Março de 1670 acerca das penas em que incorriam capitães e 
oficiais de embarcações da India que desrespeitassem a dita proibição, excepto em caso de urgência. 
Anexo: consulta, parecer e decreto.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 17.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1227. 
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1228.  1670, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
ofício de provedor da Fazenda Real de Angola, em virtude do fim do triénio de Lourenço de Andrade 
Colaço, sendo candidatos Domingos de Azevedo Coelho, Manuel de Bivar Mascarenhas e Francisco da 
Costa Azere. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 21.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1228. 
 

1229.  1670, Setembro, 4, Lisboa 
DECRETO do príncipe regente D. Pedro ordenando que o Conselho Ultramarino examinasse a consulta do 
Conselho da Fazenda sobre o requerimento do procurador de Angola, em nome dos moradores daquele 
reino, solicitando que os mesmos fossem aliviados das contribuições, que os direitos novos se 
arrendassem com os velhos [e que todos corressem pelo contratador que os arrematasse, como sucedera 
após a restauração de Angola, uma vez que as terras eram incultiváveis e obrigavam os moradores a viver 
do comércio]. 
Anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 22.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1229. 
 

1230.  1670, Setembro, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO DE VISTORIA feito pelo desembargador sindicante-geral de Angola e do estado do Brasil, Sebastião 
Cardoso de Sampaio, e o provedor da Fazenda Real, Francisco da Silveira Souto Maior, ao armazém de 
Nossa Senhora da Guia. 
Obs.: m. est., doc. incompl. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 24.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1230. 
 

1231.  1670, Setembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o parecer do procurador da 
Fazenda Real, [João Cabral de Barros] acerca da consulta [de 8 de Julho de 1670, sobre um capítulo da 
carta do governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, de 15 de Março de 1670, dando 
conta das razões porque era contra] o capítulo vinte e oito do seu regimento, que proibia a entrada de 
éguas naquele reino.  
Anexo: aviso, consulta, regimento (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 25 e 14.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1231. 
 

1232.  1670, Setembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a forma como se devia receber 
os presentes que os reis e sobas de Angola costumavam dar aos governadores daquele reino quando 
estes tomavam posse e os mandavam visitar, alertando para a importância da questão porque os escravos 
oferecidos não podiam ser cativos e as oferendas por vezes eram bastante elevadas. 
Obs.: m. est.; anexo: consultas (minutas) e parecer. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 26.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1232. 
 

1233.  1670, Outubro, 10, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, ao príncipe regente [D. Pedro] 
acerca da arrecadação do [imposto] lançado sobre cada escravo embarcado naquele reino, para o dote da 
rainha da Grã-Bretanha [D. Catarina de Bragança], informando que decidira, com o parecer do 
[desembargador] Sebastião Cardoso de Sampaio, fazer um regimento para a cobrança desses subsídios. 
Anexo: regimento (capítulos). 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 27.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1233. 
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1234.  1670, Dezembro, 28, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco da Silveira de Souto Maior, ao príncipe regente [D. Pedro] 
avisando que também servia de provedor da Fazenda Real devido ao impedimento do capitão Lourenço de 
Andrade Colaço; declarando que pelo regimento devia refutar alguns assuntos com os governadores, mas 
considerava odioso um provedor replicar ou não cumprir uma ordem de um governador, pelo que solicitava 
não servir aquele ofício. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 28.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1234. 
 

1235.  1671, Fevereiro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do proprietário 
dos ofícios de escrivão da Fazenda, da Matrícula e da Vedoria de Angola, António de Castro de Sousa, 
solicitando licença para apresentar quem servisse os ditos ofícios e lhe desse parte do rendimento dos 
mesmos, porque não podia continuar a servi-los devido a problemas de saúde, facto que levara o 
governador Tristão da Cunha a prover em sua substituição Vicente Borges Pinheiro. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 31.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1235. 
 

1236.  [ant. 1671, Abril, 11] 
REQUERIMENTO do capitão reformado António Ledo, soldado da companhia do capitão Luís Ferreira de 
Macedo, [ao governador e capitão-general de Angola], Francisco de Távora, solicitando o pagamento dos 
soldos de alferes do ano de 1665.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 39.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1236. 
 

1237.  1671, Abril, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral e provedor das fazendas dos defuntos e ausentes, de Angola, Francisco da 
Silveira de Souto Maior, ao príncipe regente [D. Pedro] sobre servir de provedor da Fazenda Real devido 
ao impedimento do capitão Lourenço de Andrade Colaço, e de auditor-geral da gente de guerra; dando 
conta que pelos regimentos tinha jurisdição livre e podia advertir os governadores, mas no regimento dos 
governadores todos os ministros lhes deviam obediência, motivo que o levava a solicitar orientações 
acerca de como agir, principalmente porque o governador Francisco de Távora lhe mandara ir tirar 
devassas aos presídios de Massangano e Ambaca, e para o fazer sairia [de Luanda], onde devia exercer 
os seus cargos, arriscando a vida, tanto pelo perigo das doenças como pela guerra que tinham com o rei 
do Dongo, D. João I. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 33.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1237. 
 

1238.  1671, Abril, 18, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, ao príncipe regente [D. Pedro] 
informando que atendia nas obras da fortificação do Morro de São Miguel, da qual enviara planta, 
advertindo que não tinha trabalhadores que chegassem para fazer o mesmo nas restantes fortificações 
daquela praça. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 35.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1238. 
 

1239.  1671, Abril, 18, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, ao príncipe regente [D. Pedro] 
sobre os moradores de Ambaca terem expulsado o capitão da fortaleza, enviando-o preso à cadeia da 
cidade [de Luanda], facto que levou os moradores de Massangano a negar-se a aceitar o capitão Manuel 
Barreto Valejo de volta ao seu presídio; dando conta que o ouvidor-geral [Francisco da Silveira de Souto 
Maior] se negara a fazer as diligências necessárias a estes dois casos. 
Anexo: cartas (traslados) e relação (traslado).  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 36.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1239. 
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1240.  [1671, Abril, 18] 
CARTA (minuta) do vigário-geral do Bispado de Angola, do vigário de Nossa Senhora da Conceição, igreja 
matriz, do juiz, dos mordomos e irmãos da sua confraria, ao príncipe regente [D. Pedro] solicitando 
provisão para que o governador daquele reino assistisse nos ornamentos e nas obras da igreja matriz com 
verba da Fazenda Real, pedindo ainda a Sua Alteza dois sinos pequenos.  
Obs.: datação aferida em BRÁSIO, António (colig. e anot.) - MMA. Série 1, vol. XIII (1666-1885). Lisboa: 
Academia Portuguesa de História, 1982. P. 126. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 5.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1239. 
 

1241.  1671, Maio, 5, Lisboa 
PARECER [do conselheiro do Conselho Ultramarino] Feliciano Dourado sobre as vantagens do 
descobrimento dos rios de Cuama, via Angola, de modo a facilitar o comércio do ouro, antes que os 
franceses o conseguissem pelo rio Sofala ou por outros rios que desaguavam em Moçambique, tentando 
introduzir-se naquele comércio, havendo também o risco dos holandeses fazerem esse descobrimento 
através da fortaleza que tinham perto do Cabo da Boa Esperança; sugerindo para a diligência Salvador 
Correia de Sá [e Benevides]. 
Anexo: pareceres. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 37; cx. 181, doc. 111.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1241. 
 

1242.  1671, Maio, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre outra, de 14 de Abril de 1671, 
acerca do requerimento de Inácio Rebelo de Vasconcelos, solicitando a serventia dos ofícios de tabelião e 
de escrivão da Ouvidoria e Auditoria-Geral de Angola, [que vagara pelo falecimento de Manuel de Lima de 
Carvalho], provando por sentença de justificação do Juízo da Índia e Mina que o proprietário dos ofícios, 
Francisco Teixeira de Mendonça, havia falecido, deixando um filho menor, que ainda não fora nomeado.  
Anexo: consulta, bilhete e carta de sentença. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 38.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1242. 
 

1243.  1671, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao príncipe regente [D. Pedro] sobre o socorro [de gente, 
armas e munições] a enviar a Angola, com advertência para que o governador daquele reino, Francisco de 
Távora, não fizesse guerra ofensiva, mas apenas defensiva. 
Anexo: pareceres e relação. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 42.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1243. 
 

1244.  1671, Julho, 27, [São Paulo da ] Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, ao príncipe regente [D. Pedro] 
sobre o socorro de gente e cavalos que o governador de Pernambuco, Fernão de Sousa Coutinho, e o 
[mestre de campo e ex-governador e capitão-general de Angola], João Fernandes Vieira lhe enviaram, 
solicitando o envio do socorro que pedira a Sua Alteza, com reforço anual de soldados ou degredados, 
porque faziam falta à conservação de Angola. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 43.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1244. 
 

1245.  1671, Julho, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
cargo de feitor da Fazenda Real de Angola, em virtude de findar o triénio de António de Buiça, sendo 
candidatos José Correia da Silva, Francisco da Costa Azere, Luís da Silva da Mora, Francisco Alves 
Moreira e Francisco de Brito. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 44.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1245. 
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1246.  1671, Agosto, 12, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o envio do socorro de 
gente, armas e munições, pedido pelo governador Francisco de Távora, e a necessidade de assegurar a 
sua sucessão no governo de Angola, evitando uma guerra civil que seria muito prejudicial à conservação 
daquela conquista. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 45.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1246. 
 

1247.  1671, Agosto, 31, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a relação solicitada [ao 
conselheiro] Pedro Álvares Seco de Macedo acerca da residência que o ouvidor-geral de Angola, Francisco 
da Silveira Souto Maior, tirara a André Vidal de Negreiros do tempo em que fora governador e capitão-
general de Angola; [a devassa incidia sobre os hábitos de Cristo concedidos ao soba D. João Cambambe e 
ao Gonge Acamocala, o atraso no provimento de dois homens nos ofícios para que iam nomeados e o 
retorno à guerra com o soba Ambuíla; a relação refere que com a residência vinham uns autos de petição 
do mestre-escola, Francisco Pinheiro, do vigário da paroquial, Manuel da Costa, e do cura, Manuel Ramos 
Flores, e uma petição de D. Luísa Bonine, mulher de Bartolomeu Pais de Bulhão]. 
Anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 46.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1247. 
 

1248.  1671, Setembro, 12, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Coroa, Mateus Mouzinho, desse 
parecer sobre os papéis e a carta do Cardeal Ursino acerca dos nove religiosos capuchinhos que iriam de 
Roma para a missão de Angola. 
Anexo: escrito, consulta, parecer e aviso. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 48 e 47; cx. 11, doc. 5.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1248. 
 

1249.  1671, Setembro, 24, Lisboa  
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre as razões para se 
reformular o regimento dos governadores de Angola, depois de analisado pelo padre Manuel Fernandes e 
os doutores Manuel Rodrigues Leitão e Bento Teixeira de Saldanha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fol. 1v-2. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 49.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1249. 
 

1250.  1671, Outubro, 20, Lisboa  
PARECER do Conselho Ultramarino sobre os inconvenientes de irem escravos negros do Brasil para o 
reino de Angola. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 6; anexo: decreto e certidão. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 50.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1250. 
 

1251.  1671, Outubro, 22, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a expedição dos Bispos às 
conquistas portuguesas de Cabo Verde, São Tomé e Angola, faltando tratar das bulas para que pudessem 
seguir para os seus Bispados. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 7. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 51.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1251. 
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1252.  1671, Novembro, 4, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o pedido de D. Isabel Pereira, 
viúva do capitão Lourenço Gonçalves Pereira, solicitando licença para renunciar noutrem o tempo que 
faltava cumprir a Pedro Barreiros, na fortaleza de Cambambe, uma vez que não tivera notícia atempada do 
falecimento dele, nem percebia de negócios, e era pobre, explicando ainda que havia trocado o lugar de 
freira e a tença, concedidos pelo seu sogro, João Bocarro, pela licença de renunciar a fortaleza que lhe fora 
dada em dote. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 52.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1252. 
 

1253.  1671, Novembro, 9, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Jorge 
Guterres Vanzil, morador em Angola, solicitando o ofício de juiz dos órfãos e causas do mar de Angola, por 
três anos, em virtude do bom desempenho que tivera enquanto serventuário do ofício em 1666, de ter 
pouco rendimento e ter servido com os superintendentes das décimas das vilas de Oeiras e Cascais, entre 
1652 e 1661, sem receber soldo ou prémio. 
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 53.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1253. 
 

1254.  1671, Novembro, 14, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a réplica do requerimento do 
escrivão da Feitoria e marcador dos escravos de Angola, Pantaleão Rebelo de Vasconcelos, solicitando 
provisão para receber os emolumentos e salários daqueles ofícios, ficando desobrigado da fiança que o 
governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, mandara dar pelo recebimento deles.  
Anexo: consulta e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 54.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1254. 
 

1255.  1671, Dezembro, 14, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino enviando ao príncipe regente [D. Pedro] os pareceres sobre os 
papéis remetidos pelo governador e capitão-general de Angola, [Francisco de Távora], acerca da guerra 
com o conde do Sonho. 
Obs.: conde de Sonho é a forma como os portugueses conheciam o mani Sonho, senhor da província do 
Sonho, no reino do Congo; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 21v; anexo: pareceres. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 55.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1255. 
 

1256.  1672, Janeiro, 7, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do governador e capitão-
general de Angola, Francisco de Távora, sugerindo que em vez de os culpados de Angola irem cumprir 
degredo a São Tomé, onde havia muita falta de gente, fossem para Benguela, pela mesma razão, e porque 
o clima não era melhor. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 24-24v; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 56.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1256. 
 

1257.  1672, Janeiro, 7, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do governador e capitão-
general de Angola, Francisco de Távora, afirmando que mandara assentar praça de alferes a José Correia 
[Freire], porque apesar de não ter os anos de serviço exigidos no regimento, faltava quem ocupasse os 
postos da milícia. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 24; anexo: carta e certidão. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 57.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1257. 
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1258.  1672, Janeiro, 7, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do governador e capitão-
general de Angola, Francisco de Távora, sobre as razões porque não continuara com as obras na fortaleza 
de Cassandama, erguida como defesa contra os holandeses [em 1668]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 24; anexo: carta e certidão. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 58.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1258. 
 

1259.  1672, Fevereiro, 5, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do deão de 
Angola, Manuel Fernandes Curado, solicitando alvará idêntico ao que fora expedido pelo Tribunal da Mesa 
da Consciência e Ordens, ao provedor da Fazenda de Angola, para receber a praça de pregador-geral de 
Angola desde o dia em que se ausentou para ir [a Portugal], tratar de assuntos do serviço de Sua Alteza, 
uma vez que o alvará que recebera excluía do pagamento o tempo que estivesse ausente. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 61.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1259. 
 

1260.  1672, Fevereiro, 9, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do governador e capitão-
general de Angola, Francisco de Távora, acerca do mau estado das freguesias de Nossa Senhora da 
Conceição e do Corpo Santo, da cidade, e a ausência de ornamentos nas duas igrejas. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 59.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1260. 
 

1261.  1672, Fevereiro, 12, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do governador e capitão-
general de Angola, Francisco de Távora, referindo ter mandado vir cavalos do Brasil, porque sabia, por 
experiência de guerra, que eram melhores nas lutas contra o gentio do que a Infantaria, facto que o levou a 
não prover duas companhias de Infantaria que tinham vagado com o falecimento de Sebastião Maciel Vilas 
Boas e de Gregório Barbosa, preferindo reformar aqueles postos noutros que criava. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 28v-29; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 60 e 29.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1261. 
 

1262.  1672, Fevereiro, 12, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do sindicante e 
desembargador em Angola, Sebastião Cardoso de Sampaio, acerca da residência que tirara aos oficiais da 
câmara pelo tempo que governaram aquele reino.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 29-29v; ver também AHU_CU_001, Cx. 11, D. 
1265; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 64.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1262. 
 

1263.  1672, Fevereiro, 19, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do governador e capitão-
general de Angola, Francisco de Távora, de 18 de Abril de 1671, e as do desembargador, Sebastião 
Cardoso de Sampaio, de 17 de Abril e de 21 de Maio de 1671, acerca da devassa à expulsão do 
governador Tristão da Cunha, ficando presos os oficiais da câmara por cumplicidade e por terem deixado 
embarcar Francisco Rodrigues Cigano, Francisco Sidrales Souto Maior e Lourenço de Andrade Colaço; as 
cartas mencionam ainda as culpas do ouvidor-geral de Angola, João Lopes Tinoco, do capitão Luís Ferreira 
de Macedo, do sargento-mor André Duarte de Vasconcelos, do padre Diogo da Cunha Pantoja e do vigário 
da igreja matriz, Manuel da Costa.  
Anexo: consulta (minuta), carta, parecer e pareceres (cópia).  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 113.  
AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1263. 
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1264.  1672, Março, 14, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a relação pedida [ao conselheiro] 
Pedro Álvares Seco de Macedo, acerca da residência que o desembargador Sebastião Cardoso de 
Sampaio tirara do tempo em que Tristão da Cunha fora governador e capitão-general de Angola.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 33; anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 63.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1264. 
 

1265.  1672, Março, 14, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre as cartas do desembargador e 
sindicante em Angola, Sebastião Cardoso de Sampaio, acerca das contas e da devassa que tirara aos 
oficiais da câmara pela administração dos direitos novos, das fardas e dos socorros dos soldados, durante 
o tempo que governaram Angola. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 33-33v; ver também AHU_CU_001, Cx. 10, 
D. 1262; anexo: carta, bilhete, termos e balanço. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 64 e 40.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1265. 
 

1266.  1672, Abril, 9, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre as armas que o governador e 
capitão-general de Angola, Francisco de Távora, pedira para armar convenientemente a Companhia de 
cavalos que formara. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 39v. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 65.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1266. 
 

1267.  1672, Maio, 5, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento dos capitães de 
Infantaria, alferes e mais oficiais da milícia da cidade de São Paulo de Angola, solicitando provisão para 
que os seus soldos fossem pagos por inteiro, como se fazia no tempo de [D. João IV] porque não se 
conseguiam sustentar com o meio soldo estabelecido numa provisão de 1666. 
Anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 120.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1267. 
 

1268.  1672, Maio, 31, [São Paulo da] Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, ao príncipe regente [D. Pedro] 
sobre António Zuzarte de Almeida, morador no Rio de Janeiro, ter conduzido a Angola uma Companhia de 
Infantaria que formara à sua custa, aguardando indicações de como agir quanto à carta patente da 
companhia e aos soldos dos que a compunham.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 58v-59; anexo: escrito. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1268. 
 

1269.  1672, Junho, 14, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a relação e parecer solicitados 
[ao juiz dos Feitos da Coroa e Fazenda], João Lampreia de Vargas, na resolução da consulta [de 24 de 
Março de 1672], acerca da residência que o desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio tirara ao 
provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Andrade Colaço. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 45v-46; anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 68.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1269. 
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1270.  1672, Junho, 14, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do contratador de 
Angola, Jerónimo Teixeira da Fonseca, consultado no Conselho da Fazenda, solicitando abatimento no seu 
contrato, em virtude do surgimento da guerra dos negros, reivindicando também ter sido removido do dito 
contrato devido à paz estabelecida com Castela. 
Anexo: parecer e decreto. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 69.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1270. 
 

1271.  1672, Julho, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA [do desembargador, sindicante em Angola], Sebastião Cardoso de Sampaio, ao príncipe regente 
[D. Pedro] sobre a devassa que tirara do levantamento ocorrido em Massangano, no governo de 
Bartolomeu de Vasconcelos [da Cunha], tendo pronunciado André Caldeira como principal responsável 
pelo motim. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 70.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1271. 
 

1272.  1672, Agosto, 21, Lisboa  
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do governador e 
capitão-general de Angola, Francisco de Távora, de 31 de Maio de 1672, acerca da vitória alcançada 
contra o rei do Dongo e a forma de proceder com D. Filipe, filho menor e herdeiro daquele rei, com D. 
Diogo, irmão do monarca defunto e seu general, e com os demais parentes, remetidos ao Brasil.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 56 e 59-59v; anexo: consulta e parecer. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1272. 
 

1273.  1672, Agosto, 23, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do governador e capitão-
general de Angola, Francisco de Távora, acerca da prontidão com que o novo governador da Bahia, Afonso 
Furtado de Mendonça, lhe enviara o socorro que pedira há muito.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 57; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 72.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1273. 
 

1274.  1672, Agosto, 29, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre os governadores de Angola 
terem ou não direito a ficar com os quintos das presas que fizessem, por terra e por mar, ou se tiravam jóia 
antes da divisão das presas, como fizera o governador Tristão da Cunha; o conselho analisou as consultas 
de 28 de Março de 1672, de 19 de Agosto e de 7 de Julho de 1670, as cartas e os autos dos provedores da 
Fazenda, Domingos de Azevedo Coelho e Lourenço de Andrade Coelho e as cartas do governador e 
capitão-general de Angola, Francisco de Távora, entre outros. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 57-57v; anexo: consultas, parecer, cartas, cartas 
régias (cópias), autos (traslados) e regimentos (cópias de capítulos).  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 73 e 20.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1274. 
 

1275.  1672, Setembro, 1, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
cargo de governador e capitão-general de Angola, em virtude da resolução da consulta de 23 de Agosto de 
1672, [acerca do pedido de sucessor feito pelo governador e capitão-general de Angola, Francisco de 
Távora em carta de 31 de Maio de 1672], sendo candidatos Pedro César de Meneses, visconde da Asseca, 
Martim Correia de Sá, e Gonçalo da Costa Meneses. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 57v-58; anexo: consulta, carta, certidão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 74.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1275. 
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1276.  1672, Setembro, 7, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a oferta do mestre do navio 
Nossa Senhora do Alecrim e Santo António, Luís Jorge das Figueiras, para levar socorro de munições a 
Angola, sem frete, e dali seguir para o Brasil e de lá regressar fora da frota, caso não a encontrasse.  
Anexo: decreto, provisão (cópia) e escrito.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 75.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1276. 
 

1277.  1672, Outubro, 27, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do capitão de 
Infantaria de Angola, António Pinto Coelho, solicitando licença para ir [a Portugal] para tratar da sua saúde, 
deixando o seu alferes a governar a sua companhia.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 76.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1277. 
 

1278.  1672, Novembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do governador e capitão-
general de Angola, Francisco de Távora, informando que para continuar com as fortificações daquele reino 
provera o posto de ajudante e apontador das obras [em Manuel de Almeida], com o soldo que o posto 
tivera antes de ser reformado pelo governador Tristão da Cunha; explicando que não encontrara nada que 
atestasse que o cargo tivesse sido reformado por ordem régia, pelo que aguardava decisão de Sua Alteza, 
alegando que o provimento era útil à Fazenda Real e à manutenção das fortificações. 
Anexo: carta e certidão. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 77 e 34.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1278. 
 

1279.  1672, Novembro, 19, Lisboa  
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o provimento dos 
postos de mestre de campo, capitão-mor de campo, tenente de mestre de campo general, ajudante de 
tenente e sargento-mor de Angola e a conveniência de os manter lá, porque haviam sido providos para 
servir no governo de Francisco de Távora e a experiência que tinham era vital à guerra e à conservação da 
Infantaria.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_001, Cx. 9, D. 1052; anexo: pareceres e informação. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 78.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1279. 
 

1280.  1673, Janeiro, 11, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre outras de [29 de Outubro e de] 
26 de Novembro de 1672, acerca do requerimento do escrivão [proprietário e supranumerário da Mesa 
Grande] dos Armazéns, Filipe Botelho de Almeida, solicitando licença para renunciar o ofício em pessoa 
capaz, para com a renúncia pagar algumas dívidas, alegando que ia com o governador Pedro César de 
Meneses servir de secretário do governo de Angola.  
Anexo: consultas e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 81 e 79.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1280. 
 

1281.  1673, Janeiro, 21, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do proprietário do 
ofício de meirinho de mar e patrão-mor de Angola, José Pimenta, solicitando prorrogação da licença para 
continuar a ser substituído no dito ofício por Francisco Rodrigues Pereira ou por Francisco Barroso, 
enquanto estivesse ocupado com a receita e despesa da nova contribuição anual do povo e com a caixa 
dos assentos do provimento dos presídios do Alentejo. 
Anexo: bilhete e provisão (fragmento). 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 82; cx. 11, doc. 19.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1281. 
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1282.  1673, Janeiro, 23, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do Bispo [do 
Congo] e de Angola, D. Frei António do Espírito Santo, solicitando ajuda de custo, paga pelos direitos e 
pelo contrato, para embarcar para aquele reino, uma vez que era pobre. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 83.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1282.  
 

1283.  1673, Janeiro, 30, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de mestre de campo de Angola, sendo candidatos Martim Correia Vasqueanes, Manuel da Costa de 
Oliveira, Jorge Lopes Alonso e Gaspar Amorim de Bettencourt. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1283.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 84.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1283. 
 

1284.  1673, Fevereiro, 6, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do nomeado para 
Bispo do Congo e de Angola, D. Frei António do Espírito Santo, solicitando que o feitor daquele reino 
mandasse reparar, por conta da Fazenda Real, as casas em que ele iria viver, em virtude de terem sido 
arruinadas pelos holandeses durante a ocupação, e que enquanto isso lhe arranjassem outras e o aluguer 
fosse pago pela Fazenda Real.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 85.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1284. 
 

1285.  1673, Fevereiro, 6, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do nomeado para 
Bispo [do Congo e] de Angola, D. Frei António do Espírito Santo, solicitando provisão para que o 
governador continuasse as obras na igreja matriz Nossa Senhora da Conceição, em Luanda, à semelhança 
da provisão que o rei [D. Filipe III dera ao Bispo D. Frei Francisco de Soveral, a 31 de Março de 1628], uma 
vez que fora danificada durante a ocupação holandesa.  
Anexo: provisão (traslado). 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 86.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1285. 
 

1286.  1673, Fevereiro, 6, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do nomeado para 
Bispo [do Congo e] de Angola, D. Frei António do Espírito Santo, solicitando provisão para que 
continuassem as obras na Sé de Luanda, com verba anual paga pela Fazenda Real a partir dos dízimos de 
Luanda, conforme a provisão de 5 de Fevereiro de 1628, dada ao Bispo [D. Francisco de Soveral]. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 87.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1286. 
 

1287.  1673, Fevereiro, 7, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do nomeado para 
Bispo [do Congo e] de Angola, D. Frei António do Espírito Santo, solicitando que se ordenasse ao feitor da 
Fazenda de Angola para mandar fazer ornamentos, alvas e toalhas para a igreja matriz de Luanda, pagos 
pelo rendimento dos dízimos daquele reino, conforme a provisão de 15 de Abril de 1628. 
Obs.: alva era a túnica branca que os sacerdotes usavam sobre as roupas e sob as vestimentas. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 87.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1287. 
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1288.  1673, Fevereiro, 8, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do nomeado para 
Bispo [do Congo e] de Angola, D. Frei António do Espírito Santo, solicitando provisão para uma verba anual 
paga pela Fazenda Real, para dividir em esmolas, conforme provisão de 27 de Julho de 1622, dada pelo 
rei [D. Filipe III]. 
Anexo: provisão (traslado). 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 88.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1288. 
 

1289.  1673, Fevereiro, 20, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do capitão da 
fortaleza de Santo Amaro de Angola, Domingos Ferreira, solicitando licença para renunciar a fortaleza em 
pessoa capaz para ele ir [a Portugal] tratar da sua saúde.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 89.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1289. 
 

1290.  1673, Fevereiro, 27, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de sargento-mor de Angola, sendo candidatos Amaro Velho Cerqueira, António de Gusmão, 
Francisco Lucas de Melo e António de Barros de Almeida. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 84v-86; ver AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1283; anexo: 
lista de votos e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 90.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1290. 
 

1291.  1673, Fevereiro, 27, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão-mor do reino de Benguela, sendo candidatos Jorge Soares de Macedo, João da Lomba, 
Manuel de Bivar Mascarenhas, Leonardo Ferreira de Moura, Domingos de Almeida Cabral, Luís da Silva 
Mota, Domingos de Mesquita, Jorge Lopes Alonso, Francisco Rangel de Macedo, António Correia, 
Francisco de Azevedo Mendonça, António de Sequeira Ferrão, João Álvares de Oliveira e Constantino 
Telo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 81-83v; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 91.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1291. 
 

1292.  1673, Março, 4, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre as letras dos Bispados 
ultramarino serem pagas pelos efeitos das conquistas e o Bispo [do Congo] e Angola, D. Frei António do 
Espírito Santo, ter solicitado que as suas fossem entregues ao procurador-geral da Ordem dos Carmelitas 
Descalços, frei Rodrigo da Encarnação. 
Anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 93 e 92.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1292. 
 

1293.  1673, Março, 9, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do Bispo [do 
Congo] e de Angola, D. Frei António do Espírito Santo, solicitando um alvará semelhante ao que fora 
passado ao Bispo da Bahia, para que o tesoureiro, almoxarife ou recebedor dos dízimos da Bahia pagasse, 
antes de qualquer outra despesa, o ordenado do signatário, desde o dia em que fora nomeado. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 93.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1293. 
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1294.  1673, Março, 27, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre os recursos humanos e materiais 
que o governador nomeado para o reino de Angola, Pedro César de Meneses, necessitava para o socorro 
daquele reino, bem como as obras e fortificações que considerava vitais à defesa e segurança do território. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 1-1v. 
nexo: consultas (minutas) e memória (cópia). 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 94.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1294. 
 

1295.  1673, Março, 27, Lisboa 
REGIMENTO (minuta) dos governadores de Angola, [dado pelo príncipe regente D. Pedro ao governador 
nomeado para aquele reino, Pedro César de Meneses], estipulando a forma de governar e as relações a 
ter com os sobas, reis e potentados de Angola, proibindo a concessão de hábitos de ordens militares aos 
sobas e a entrada de brancos ao sertão, dando instruções, nomeadamente, quando ao descobrimento e 
exploração das minas de sal, prata, cobre, ferro, aço, chumbo e breu, a repartição de terras, postos, ofícios 
e serventias, a entrada de navios estrangeiros no porto de Luanda, o resgate de escravos, os soldos dos 
soldados, as guerras e a defesa do reino. 
Obs.: doc. incompl., faltam os cinco primeiros capítulos. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 95.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1295. 
 

1296.  1673, Abril, 10, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão-mor de campo de Angola, sendo candidatos Luís Lopes de Sequeira, Jorge Lopes Alonso, 
Jorge Soares de Macedo, Amaro Velho Cerqueira, Gaspar de Amorim de Bettencourt, Manuel de Bivar 
Mascarenhas, Leonardo Ferreira, Francisco Rangel de Macedo, e Francisco de Azevedo de Mendonça. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 89-91; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 96.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1296. 
 

1297.  1673, Abril, 13, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do ajudante 
Jorge Correia de Sá, solicitando a serventia dos ofícios de escrivão das causas do mar, alcaide e 
carcereiro de São Paulo de Angola, vagos devido ao falecimento de Tomás Barreto e de Miguel de Pascoa 
de Leão, de quem não ficaram filhos, alegando que pedia a serventia enquanto não chegasse informação 
para deferir o seu pedido para a propriedade dos mesmos ofícios.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 97.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1297. 
 

1298.  1673, Abril, 15, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o pedido do governador 
nomeado para o reino de Angola, Pedro César de Meneses, para se limitar o tempo de serviço obrigatório 
dos soldados que fossem para aquele reino, para que passado esse prazo ficassem desobrigados e 
pudessem optar por assentar praça. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 92; anexo: consulta (minuta). 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 98.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1298. 
 

1299.  1673, Abril, 15, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a dúvida na entrega de 
mantimentos dos armazéns aos soldados que iam para Angola com o governador Pedro César de 
Meneses, porque ao Conselho Ultramarino só cabia a compra de munições e os soldos dos soldados, não 
lhe cabendo o provimento de mantimentos e agasalhos. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 91v; anexo: consulta (minuta). 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 99.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1299. 
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1300.  1673, Abril, 19, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do contratador de 
Angola, Jerónimo Teixeira da Fonseca, solicitando ordens para que o governador Pedro César de Meneses 
aceitasse que ele nomeasse pessoa capaz para servir de capitão da fortaleza de Massangano, porque 
apesar de ter carta patente do lugar estava doente e impossibilitado de ocupar o cargo, alegando a seu 
favor os serviços prestados por ele, por seu pai, Diogo Teixeira da Fonseca, e pelos de seus irmãos, 
António Henriques e António Teixeira da Fonseca, nomeadamente nas guerras de Angola.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 100.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1300. 
 

1301.  1673, Abril, 28, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
cargo de capitão da capitania de Cambambe, sendo candidatos António Simões, Gaspar de Sousa de 
Andrade, Leonardo Ferreira, Diogo Nunes Rosa, João Alves de Oliveira, António da Cunha e Sebastião de 
Macedo. 
Anexo: edital, lista de votos e voto. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 101.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1301. 
 

1302.  1673, Maio, 2, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do cirurgião, 
António Martins Manso, solicitando provisão do cargo de cirurgião-mor de Angola, no qual fora nomeado 
pelo governador Pedro César de Meneses, indo exercer no presídio e no hospital daquele reino, devendo 
também curar os feridos e os doentes durante a viagem. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 102.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1302. 
 

1303.  1673, Maio, 6, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão de uma Companhia de Infantaria da guarnição da cidade de São Paulo da Assunção, de 
Angola, sendo candidatos António Simões, Gaspar de Sousa de Andrade, Manuel Gonçalves, Alexandre 
do Amaral, João Luís Silvestre, Bartolomeu Francisco de Almeida, António Cabral da Cunha, Nicolau 
Ribeiro de Magalhães, Francisco Dias Cordeiro, Manuel Correia Freire, Manuel Pereira de Miranda, João 
Correia de Sá, Vicente Borges Pinheiro e Francisco de Bivar Mascarenhas. 
Obs.: m. est.; AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 98-100; anexo: informações de serviço, lista de 
votos e voto. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 103.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D.1303 . 
 

1304.  1673, Maio, 10, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre as armas e munições que se 
podiam comprar para que o nomeado para governador e capitão-general de Angola, Pedro César de 
Meneses, as levasse no socorro daquele reino, referindo que era necessário decreto para que o valor delas 
fosse levado em conta pelo tesoureiro-mor do Reino e fosse entregue ao tesoureiro-mor dos Três Estados. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 2; anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 104.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1304. 
 

1305.  1673, Maio, 12, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do capitão da 
nau Nossa Senhora da Conceição e Santo António, André Correia, solicitando provisão para viajar dos 
portos do Brasil [para Portugal], quando quisesse, fora do corpo da frota, em virtude de ir a Angola, em 
companhia do governador Pedro César de Meneses, e levar munições e Infantaria, com despesa de sua 
fazenda.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 105.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1305. 
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1306.  1673, Maio, 12, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a relação solicitada [ao 
conselheiro] Feliciano Dourado, acerca dos autos de apelação de uma sentença que o desembargador, 
sindicante em Angola, Sebastião Cardoso de Sampaio, dera contra o capitão José Ferreira da Maia, devido 
aos furtos e descaminhos da fazenda. 
Anexo: pareceres e autos (traslado). 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 106.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1306. 
 

1307.  1673, Maio, 15, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o decreto que ordenava ao 
Conselho para indicar alguém para levar o filho do rei do Dongo, D. Filipe, ao Mosteiro de Alcobaça, 
entregando-o ao geral do mosteiro, tudo por conta da Fazenda Real.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 97v; anexo: decreto. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 107.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1307. 
 

1308.  1673, Maio, 20, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do nomeado para 
sargento-mor de Angola, Amaro Velho de Cerqueira, solicitando pagamento de soldo, porque fora roubado 
e cativo dos turcos, não tendo como se preparar para a viagem que faria em companhia do governador 
nomeado, Pedro César de Meneses. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 108.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1308. 
 

1309.  1673, Maio, 26, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a relação solicitada [ao 
conselheiro], Feliciano Dourado, acerca da devassa que o desembargador, sindicante em Angola, 
Sebastião Cardoso de Sampaio, tirara aos procedimentos das capitulações que se fizeram com o rei do 
Congo e do que devia [à Fazenda Real]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 97v; anexo: relação e parecer. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 110 e 109.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1309. 
 

1310.  1673, Maio, 26, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do serventuário 
do ofício de meirinho de mar e patrão de Angola, Francisco Rodrigues Pereira, solicitando uma provisão 
semelhante à que fora dada ao escrivão da Feitoria, Pantaleão Rebelo de Vasconcelos, para que 
mantivesse a posse do ofício e recebesse os emolumentos que recebia antes de o governador Francisco 
de Távora lhe dar um novo regimento.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 111.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1310. 
 

1311.  1673, Maio, 26, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a relação solicitada [ao 
conselheiro], Feliciano Dourado, acerca dos autos de uma causa crime, processada pelo desembargador, 
sindicante em Angola, Sebastião Cardoso de Sampaio, contra o capitão Francisco Sidrales Souto Maior, 
pela culpa que tivera na expulsão do governador Tristão da Cunha, segundo a devassa tirada. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 97v; anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 112.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1311. 
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1312.  1673, Maio, 26, Lisboa  
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre outra, de 29 de 
Julho de 1672, acerca da carta dos juízes e vereadores da câmara de Luanda, em nome dos moradores da 
cidade, sobre a devassa que o desembargador, Sebastião Cardoso de Sampaio, tirou da expulsão do 
governador e capitão-general de Angola, Tristão da Cunha, solicitando perdão para as culpas que tiveram 
no caso e pedindo que a devassa fosse remetida a um corregedor da Crime da Corte para libertar os que 
tinham sido presos. 
Anexo: consulta.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 114.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1312. 
 

1313.  1673, Maio, 27, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a relação solicitada [ao 
conselheiro], Feliciano Dourado, acerca dos autos de uma causa crime, processada pelo desembargador, 
sindicante em Angola, Sebastião Cardoso de Sampaio, contra o provedor da Fazenda Real, capitão 
Domingos de Mesquita, e os oficiais da câmara e governadores em 1667, Roque Vieira de Lima, Paulo 
Valente, Diogo Vaz Camelo, António Pinto de Carvalho e sua mulher D. Antónia do Couto, como herdeiros 
de Paulo Rebelo da Cunha, já falecido, devido aos descaminhos na administração dos direitos novos.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 98; anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 115.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1313. 
 

1314.  1673, Maio, 29, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
cargo de capitão da capitania de Cambambe, sendo candidatos António Simões, Gaspar de Sousa de 
Andrade, Leonardo Ferreira, Diogo Nunes Rosa, João Álvares de Oliveira, António da Cunha e Sebastião 
de Macedo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 100v-101v. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 116.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1314. 
 

1315.  1673, Junho, 2, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para [o 
cargo de capitão da] capitania de Muxima, sendo candidatos João Correia de Sá e João Luís Silvestre. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 102. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 117.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1315. 
 

1316.  1673, Junho, 5, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a relação solicitada [ao 
conselheiro], Pedro Álvares Seco de Macedo, acerca das devassas, autos e processos que o 
desembargador, sindicante em Angola, Sebastião Cardoso de Sampaio, tirara da expulsão do governador 
Tristão da Cunha, da fuga e sequestro dos bens do estrangeiro André Crave, das cartas e papéis do motim 
popular contra os capitães de Ambaca e de Massangano, da devassa à eleição de Bartolomeu de 
Vasconcelos [da Cunha] para governador, das contas dos feitores daquele reino, entre outros. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 102v; anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 118.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1316. 
 

1317.  [post. 1673, Junho, 7] 
RELAÇÃO de pessoas que receberam cartas patentes de capitão-de-mar-e-guerra. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 119.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1317. 
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1318.  1673, Junho, 19, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a ajuda de custo concedida a 
Fernão de Barros de Vasconcelos, para se embarcar para Angola com o governador nomeado, Pedro 
César de Meneses. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 102v-103; anexo: decreto. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 121.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1318. 
 

1319.  1673, Junho, 23, Lisboa  
DECRETO do príncipe regente D. Pedro ordenando ao Conselho Ultramarino para remeter aos ouvidores 
do Crime, corregedores da Corte e juízes da Coroa e Fazenda os autos e papéis que acompanhavam a 
memória. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 122.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1319. 
 

1320.  1673, Junho, 26, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o tesoureiro-mor do reino 
necessitar de um decreto que transferisse verbas da repartição do reino para a repartição das conquistas, a 
fim de dar execução ao decreto de 12 de Junho e à resolução da consulta de 16 de Junho de 1673, e 
pagar as ajudas de custo a André Marcante e [ao nomeado para o posto de capitão de Infantaria de 
Angola], capitão Bartolomeu Francisco de Andrade.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 103; anexo: consulta, decreto e decreto (cópia). 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 123.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1320. 
 

1321.  1673, Julho, 1, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a relação solicitada [ao 
conselheiro] Feliciano Dourado, acerca dos autos que o desembargador, sindicante em Angola, Sebastião 
Cardoso de Sampaio, tirara ao modo como os oficiais da câmara haviam cobrado as rendas e 
baculamentos daquele reino. 
Anexo: pareceres. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 124.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1321. 
 

1322.  1673, Julho, 6, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento Balthasar van 
Dunen, solicitando provisão para embarcar para o Brasil com a família, para tratar da sua saúde, alegando 
viver há mais de trinta anos em Angola, estar idoso e doente, não havendo ali remédios ou médicos e a 
terra ser doentia. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 125.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1322. 
 

1323.  1673, Julho, 11, Lisboa 
ROL de cartas, papéis e regimento, que o secretário do Conselho Ultramarino, Manuel Barreto de 
Sampaio, entregou ao novo governador e capitão-general de Angola, Pedro César de Meneses.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 126.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1323. 
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1324.  1673, Julho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre as cartas do governador e 
capitão-general de Angola, [Francisco de Távora], de 31 de Agosto e de 17 de Setembro de 1672, e do 
provedor da Fazenda Real, Lourenço de Andrade Colaço, acerca do pagamento da ordinária aos padres da 
Companhia de Jesus, residentes naquele reino, questão que fora levantada, em 1665, pelo feitor da 
Fazenda Real de Angola, Simão Vandernes; o conselho analisou as consultas de 27 de Janeiro de 1672, 
de 8 de Fevereiro de 1671 e de 28 de Abril de 1670, por serem todas relativas ao mesmo processo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl- 2-2v; anexo: consultas, cartas, bilhete, 
provisão (cópia) e escrito. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 32, 6 e 62; cx. 9, doc. 14.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1324. 
 

1325.  1673, Agosto, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do escrivão da 
Feitoria [e marcador dos escravos] de Angola, Pantaleão Rebelo de Vasconcelos, solicitando provisão para 
receber, como os seus antecessores, um tostão por cada assento de oficiais e soldados do presídio 
daquele reino, pagos em letras pelos direitos dos escravos, uma vez que feitor da Fazenda queria alterar o 
pagamento, fazendo-o em fardas, alegando a seu favor que o seu pedido era igual ao do seu antecessor, 
António de Castro de Sousa, que tivera diferimento [na consulta de 12 de Fevereiro de 1669]. 
Anexo: consulta e bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 127.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1325. 
 

1326.  1673, Agosto, 24, Lisboa 
CARTA de António de Castro de Sousa [ao secretário do Conselho Ultramarino], Manuel de Barreto de 
Sampaio, sobre os [príncipes] negros [trazidos de Angola por ordem régia], dando indicações de como 
deviam ser vestidos e entregues à casa dos catecúmenos par serem distribuídos pelos conventos do 
Reino, podendo os mais velhos irem servir na Índia, ficando D. Maria em Carnide e D. Joana a servir a 
rainha [D. Maria Francisca]. 
Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 128, cx. 179, doc. 101.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1326. 
 

1327.  1673, Setembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para [o 
posto de capitão da] capitania de Massangano, sendo candidatos João Luís Silvestre, Gaspar de Sousa de 
Andrade, António de Sequeira Ferrão, António da Cunha, Manuel Pereira de Azevedo, sendo nomeado 
António Simões. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 121v-122v; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 129.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1327. 
 

1328.  [ant. 1673, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO do capitão reformado, António de Azevedo Cerqueira, solicitando o posto de capitão de 
Infantaria de Angola, que vagara com o falecimento de D. João Manuel, ou o posto de pagador-geral da 
conquista daquele reino, vago por impedimento de Francisco Sidrales Souto Maior, e ainda um alvará de 
lembrança de ofício de justiça ou fazenda para quem casasse com uma filha sua. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 130.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1328. 
 

1329.  1673, Novembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do nomeado para 
o posto de capitão da fortaleza de Massangano, António Simões, solicitando o adiantamento de soldos 
porque era pobre e precisava deles para preparar a viagem.  
AHU-Angola, cx. 10, doc. 131.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1329. 
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1330.  1673, Novembro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Tomás 
Borges de Madureira, estante em Angola, solicitando licença para levar a sua mulher para [Portugal], 
devido a problemas de saúde, e que pudesse renunciar a capitania de Ambaca em que estava provido, em 
virtude de servir ali há mais de quarenta anos. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 132.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1330. 
 

1331.  1673, Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
cargo de provedor da Fazenda de Angola, em virtude de estar no fim o triénio de Domingos de Azevedo 
Coelho, sendo candidatos Manuel de Bivar Mascarenhas, Pantaleão Rebelo de Vasconcelos, Filipe Botelho 
de Almeida, João Luís Silvestre, João Álvares de Oliveira e João Marques de Almeida. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 130-131; anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 133.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1331. 
 

1332.  1673, Novembro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de António da 
Gama Nunes, estante em Angola, solicitando provisão para poder levar carga de Angola à Bahia, sem que 
outro navio tivesse preferência ou o impedisse, para assim se recompor dos gastos no arranjo da fragata 
São Jorge e na viagem que fizera a Angola no tempo da guerra com o conde do Sonho, tendo levado o 
desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio e os seus oficiais à Bahia, e emprestado parte do dinheiro 
da venda dos escravos ao governador Afonso Furtado de Mendonça para se aprestar o galeão São Pedro 
de Rates que ia para a Índia. 
Obs.: conde de Sonho é a forma como os portugueses conheciam o mani Sonho, senhor da província do 
Sonho, no reino do Congo. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 134.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1332. 
 

1333.  1673, Dezembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre outra [de 27 de Outubro de 
1673], acerca do requerimento do clérigo do hábito de São Pedro, nomeado para uma conezia da Sé do 
Congo, padre António da Costa da Cruz, natural do Brasil, solicitando o hábito de Cristo em satisfação dos 
seus serviços no Brasil, por saber a língua do gentio, ser das pessoas nobres do Congo e por [Angola] ser 
do mestrado da mesma ordem. 
Anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 135.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1333. 
 

1334.  1674, Fevereiro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão entretenido, em virtude do falecimento de Fernão Pinto, sendo candidatos João Luís 
Silvestre, capitão Valentim Ribeiro e Inácio Rebelo de Vasconcelos.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 140v-141; o termo entretenido referia-se 
aos oficiais que recebiam pensão até entrarem no serviço activo, ver BLUTEAU, Raphael – Vocabulario 
portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico... [em linha] Coimbra: Colégio das Artes da 
Companhia de Jesus, 1712-1728. 8 vol.; anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 1.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1324. 
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1335.  1674, Março, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do provincial dos 
religiosos carmelitas descalços, solicitando uma ordinária fixa, como a que era dada aos religiosos que 
assistiam nas conquistas, uma vez que a provisão de 1665, que lhes deveria ter concedido o valor que até 
então era dado ao pregador do Bispado, nunca tivera efeito devido à intervenção do deão Manuel 
Fernandes Curado.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 2.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1335. 
 

1336.  1674, Março, 7, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, ao príncipe regente [D. Pedro] 
sobre as razões porque provera Francisco de Bivar, filho de Manuel de Bivar Mascarenhas, na Companhia 
de Infantaria que vagara com o falecimento do pai.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 3.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1336. 
 

1337.  1674, Março, 7, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, ao príncipe regente [D. Pedro] 
sobre os levantamentos do soba Caconda e de alguns dos seus vizinhos, no reino de Benguela, e a 
necessidade de lhe fazer guerra; queixando-se que o capitão-mor Manuel Rodrigues do Couto, os oficiais e 
os moradores de Benguela saíram em campanha sem ordem sua, e que o capitão-mor adoecera e morrera 
na jornada, facto que a gente da guerra preta aproveitou para fugir e os cabos tiveram muita dificuldade em 
regressar; informando que em conselho se decidiu que era preferível tranquilizar o reino, até porque poder-
se-iam perder os exércitos de Benguela; comprometendo-se a dar notícias sobre a devassa acerca de 
quem fora cúmplice do soba Caconda.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 4v-5; anexo: auto (traslado). 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 4; cx. 10, doc. 80.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1337. 
 

1338.  1674, Março, 7, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, ao príncipe regente [D. Pedro] 
sobre o conflito que surgiu após a morte do Bispo de Angola, D. Frei António do Espírito Santo, entre o 
deão Manuel Fernandes Curado e o chante Manuel Pereira Flores, de um lado e de outro, o mestre-escola 
Francisco Pinheiro e o arcediago da Sé do Congo, Manuel Gouveia Leite, acerca da jurisdição eclesiástica 
e a mudança da residência da Sé do Congo para a cidade [de Luanda]; mencionando as irregularidades e 
as desobediências que daí advieram, ficando a aguardar instruções e considerando que se deveria 
negociar a possível mudança da Sé com o rei do Congo, para que não ficasse queixoso. 
Obs.: ver consulta de 22 de Agosto de 1674 em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 5v-6v, 
publ. em PAIVA MANSO, Visconde – História do Congo: documentos. Lisboa: Typ. da Academia Real das 
Ciências, 1877, p. 258-261; anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 5.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1338. 
 

1339.  1674, Março, 7, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Francisco de Távora, ao príncipe regente [D. Pedro] 
sobre [o falecimento] do novo governador, Pedro César de Meneses, [num naufrágio], onde se perdeu a 
Infantaria e as munições, pelo que solicitava socorro imediato dos mesmos recursos.  
Obs.: carta em cifra, com parecer do Conselho Ultramarino de 30 de Julho de 1674, no mesmo suporte; ver 
AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 4-4v. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 11.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1339. 
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1340.  1674, Abril, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do capitão-mor 
do campo de Angola, Luís Lopes de Sequeira, solicitando patente do posto de capitão-mor com o título de 
mestre de campo, tal como tinham recebido os seus antecessores, João Soares de Almeida e Francisco de 
Ledesma Torres. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 6.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1340. 
 

1341.  1674, Junho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
ofício de alcaide e carcereiro de Angola, em virtude de Tomás Barreto ter falecido sem filhos, sendo 
candidatos João Luís Silvestre e Leonardo Ferreira de Moura, pedindo que o ofício ficasse para a pessoa 
que casasse com a filha deste. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 146-146v.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 7.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1341. 
 

1342.  1674, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta dos oficiais da câmara de 
Angola, dando conta do naufrágio da nau capitânia e da morte do governador Pedro César de Meneses, 
afirmando que entre os sobreviventes estava o sargento-mor Amaro Velho [Cerqueira] e o Bispo D. António 
do Espírito Santo, que veio a falecer no seu convento, pedindo que a mitra fosse provida com brevidade. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 3v; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 9.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1342. 
 

1343.  1674, Julho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
ofício de feitor da Fazenda de Angola, em virtude da renúncia de José Correia, sendo candidatos Afonso 
Lopes de Figueiredo, José Carneiro de Carvalho e António da Cunha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 148v-149v; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 10.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1343. 
 

1344.  1674, Julho, 30, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador e capitão-general de Angola, Francisco 
de Távora, ao príncipe regente [D. Pedro] sobre o vice núncio dos Países Baixos, Carlos Francisco Airoldo, 
ter sido mal informado pelo embaixador do Sonho e ter enviado para o Congo quatro religiosos da 
província de Brabante e de como o conde do Sonho expulsara os capuchos que lá residiam; declarando 
que os capuchos expulsos e alguns brabantes tinham vindo para [Luanda], pelo que aguardava instruções 
sobre como agir com estes últimos porque não tinham licença; dando conta que apesar de não ter 
Infantaria que chegasse, o conde do Sonho deveria ser castigado. 
Obs.: carta em cifra; conde de Sonho era a forma como os portugueses conheciam o mani Sonho, senhor 
da província do Sonho, no reino do Congo; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 3v-4, 
publ. em PAIVA MANSO, Visconde – História do Congo: documentos. Lisboa: Typ. da Academia Real das 
Ciências, 1877, p. 256-257; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 5.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1344. 
 

1345.  1674, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Vasco de 
Melo da Cunha, assistente em Angola, solicitando patente de capitão da Companhia de cavalos, em que 
fora provido pelo governador Francisco de Távora, e que pertencera a Domingos de Mesquita, alegando a 
seu favor os serviços prestados como soldado e capitão há mais de catorze anos 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 12.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1345. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 228 / 1286 

 

1346.  1674, Agosto, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
Bispado de Angola, em virtude do falecimento do Bispo D. Frei António do Espírito Santo, sendo propostos 
frei Pedro de Noronha da ordem de Santo Agostinho, o deão da Ilha Terceira, António Rocha Torres, e o 
provincial da província da Arrábida, padre frei Domingos Moreira. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 150-150v; anexo: lista de votos e relação. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 13 e 14.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1346. 
 

1347.  1674, Agosto, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do mestre e 
senhorio da fragata São Jorge, Sebastião Correia Pimenta, e dos restantes senhorios dela, solicitando 
provisão para que o governador e o provedor da Fazenda Real de Angola os ajudassem a ser o primeiro 
navio a carregar armação e seguir para um porto do Brasil, em virtude de levarem munições àquele reino, 
pagando parte delas, sem receber frete, sendo ressarcidos, em Angola, do valor pelos direitos de escravos 
embarcados para o Brasil. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 15.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1347. 
 

1348.  1674, Agosto, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a relação solicitada [ao 
conselheiro] Pedro Álvares Seco de Macedo, acerca dos autos de residência que o governador e capitão-
general de Angola, Francisco de Távora, mandara tirar a Pedro Furtado de Mendonça, do tempo em que 
servira de capitão-mor do reino de Benguela.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 154; anexo: pareceres. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 16.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1348. 
 

1349.  1674, Agosto, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do proprietário 
dos ofícios de alcaide e carcereiro da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, Leonardo Ferreira de 
Moura, solicitando que os ditos ofícios ficassem para o casamento da sua filha, tal como os requerera, 
porque não os podia assumir por ter sido provido como capitão da fortaleza de Cambambe. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1341; anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 17.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1349. 
 

1350.  1674, Agosto, 23 
CARTA de Tomé de Sousa Correia ao [secretário do Conselho Ultramarino], Manuel Barreto de Sampaio, 
sobre a data em que poderia partir para Angola a fim de levar parte dos cavalos que levaria durante quatro 
anos, em troca de um hábito, uma comenda, ou uma tença. 
Obs.: m. est.; anexo: escrito e rascunho dos trabalhos.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 18; cx. 181, doc. 120.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1350. 
 

1351.  1674, Agosto, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para [o 
posto de capitão da] Companhia de Infantaria de Angola que o governador, Francisco de Távora, provera 
em Francisco de Bivar Mascarenhas, [devido ao falecimento do capitão Manuel de Bivar Mascarenhas], 
sendo candidatos Francisco de Bivar Mascarenhas, Amaro de Sousa, Gaspar de Sousa de Andrade, 
Constantino Soares, Francisco Rangel de Macedo, Gaspar da Mota de Brito e Gonçalo Pereira de Lacerda; 
o conselho anexou a consulta de 7 de Agosto de 1674, acerca do pedido de Francisco de Bivar 
Mascarenhas, relativamente à patente da companhia que vagara com o falecimento de seu pai. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 154-155; anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 20.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1351. 
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1352.  1674, Agosto, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para [o 
posto de capitão da] Companhia de Infantaria de Angola que o governador, Francisco de Távora, provera 
em Constantino Soares, devido à saída de Manuel Luís da Silva, sendo candidatos Constantino Soares, 
Francisco Rangel de Macedo, Gaspar da Mota de Brito, Francisco de Bivar Mascarenhas, Amaro de Sousa 
e Gaspar de Sousa de Andrade. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 155-156. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 21.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1352. 
 

1353.  1674, Setembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de D. Mariana 
Teresa da Silveira, viúva do proprietário do ofício de escrivão da Feitoria e marcador dos escravos de 
Angola, Pantaleão Rebelo de Vasconcelos, e do seu filho mais velho, ainda menor, Francisco Rebelo de 
Lemos, solicitando a propriedade do ofício para o filho e enquanto não tivesse idade para o servir 
continuasse a ser ocupado por Inácio Rebelo de Vasconcelos, irmão do falecido, para os acudir com 
sustento. 
Anexo: certidão, requerimento e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 22.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1353. 
 

1354.  1674, Setembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do tenente-
general de Angola, Francisco Marinho de Eça, solicitando, em satisfação dos seus serviços, licença para 
renunciar os ofícios de escrivão das execuções de Angola e de contador, inquiridor e distribuidor do mesmo 
reino, que lhe foram concedidos em dois alvarás, para quem casasse com a sua sobrinha, para com o 
procedido deles a poder casar, uma vez que ela era muito pobre e ele não a podia ajudar estando longe.  
Anexo: alvarás (cópias). 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 23.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1354. 
 

1355.  1674, Setembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a resolução da consulta de 31 de 
Agosto, acerca das dificuldades financeiras em socorrer as conquistas com munições, e de se ter ordenado 
ao Conselho da Fazenda para consignar os efeitos aplicados às naus da Índia para suprir essa escassez 
de meios, uma vez que essa ordem ia contra as atribuições do Conselho da Fazenda, porque a 
administração das fazendas das conquistas e o provimento daquelas praças era jurisdição do Conselho 
Ultramarino. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 159-160; anexo: consulta, carta régia (cópia), 
decreto (cópia) e relações. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 24.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1355. 
 

1356.  1674, Setembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do vassalo do rei 
do Congo, D. Simão Correia de Sá, solicitando passagem na primeira embarcação que partisse para 
Angola, para não morrer de fome, e andar sem o que vestir, uma vez que aquando da guerra do Congo 
fora desterrado pelo ex-governador André Vidal de Negreiros, para o Brasil, sendo depois enviado para 
[Portugal], onde lutara contra os mouros, ficando ferido e pobre, alegando que apenas fora secretário do rei 
do Congo e casado com D. Catarina Miguel da mesma Corte; o conselho decidiu pedir o parecer de André 
Vidal de Negreiros. 
Anexo: carta, carta régia (cópia) e escritos. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 25, 46 e 78.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1356. 
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1357.  1674, Setembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de António da 
Cunha, estante em Angola, solicitando a serventia dos ofícios de tabelião e escrivão da Auditoria-geral, 
durante o impedimento do proprietário, capitão Inácio Rebelo de Vasconcelos, alegando que fora provido 
nesses ofícios pelo governador Francisco de Távora, por ter servindo com satisfação como alferes numa 
Companhia de Auxiliares, como capitão do forte de Santo António da barra de Luanda, como escrivão dos 
órfãos, tendo ainda tirado residência a Francisco da Silveira Souto Maior. 
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 26.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1357. 
 

1358.  1674, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do provedor da Fazenda 
Real de Angola, Domingos de Azevedo Coelho, acerca da necessidade de aumentar os soldos dos 
almoxarifes dos presídios das conquistas, porque as despesas do cargo eram muitas e não havia quem 
quisesse servi-lo, sugerindo que nas despesas com a pólvora só se levasse em conta a que gastassem na 
defesa dos presídios; referindo a redução de custos na condução das fazendas realizada pelo pagador 
geral.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 8-8v; anexo: carta e regimento (cópia de 
capítulo). 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 27.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1358. 
 

1359.  1674, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta dos oficiais da câmara de 
Angola, acerca da impossibilidade dos moradores em reparar o pelourinho e a casa da cadeia, a não ser 
que usassem os efeitos do subsídio lançado sobre cada escravo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 7v; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 28.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1359. 
 

1360.  1674, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do governador e capitão-
general de Angola, Francisco de Távora, acerca de ter construído igreja e fortaleza no presídio de 
Benguela, com poucos custos para a Fazenda Real, e ter ter consignado os dízimos dali para fazer o 
hospital que tanta falta fazia aos soldados.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 8; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 29.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1360. 
 

1361.  1674, Outubro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão da capitania de Muxima, que vagara, sendo único candidato Manuel Pereira de Azevedo. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 30.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1361. 
 

1362.  1674, Outubro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do governador e capitão-
general de Angola, Francisco de Távora, acerca do falecimento do seu substituto, Pedro César de 
Meneses, e da perda de gente, munições e pólvora, bem como sobre a consulta e réplica ao despendido 
nas embarcações da Índia que arribaram na Bahia e as verbas necessárias para levar munições e formar 
companhias para socorrer Angola. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 8v-9. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 32.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1362. 
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1363.  1674, Novembro, 13, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de 
pessoas para o governo de Angola, sendo candidatos o visconde da Asseca [Martim Correia de Sá e 
Benevides Velasco], Aires de Saldanha de Meneses [e Sousa], Gonçalo de Alcáçova Carneiro Carvalho da 
Costa, Bartolomeu de Azevedo Coutinho, Alexandre de Moura e Luís Nunes de Carvalho.  
Obs.: o visconde da Asseca era filho do conselheiro Salvador Correia de Sá e Benevides; anexo: decreto, 
informações de serviço e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 33.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1363. 
 

1364.  1674, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do cirurgião-mor 
de Angola, Francisco Tavares de Ataíde, solicitando provimento naquele cargo com a possibilidade de 
exercitar o de físico-mor, na falta de médicos capazes para o exercer, logrando os privilégios e soldos de 
ambos, tal como acontecia antes do novo regimento e ordem régia. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 34.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1364. 
 

1365.  1674, Dezembro, 10, Lisboa 
RECIBO passado pelo mestre do patacho Nossa Senhora da Ajuda e Santo António, Manuel Marques 
Alcântara, ao secretário do Conselho Ultramarino, Manuel Barreto de Sampaio, sobre as cartas que levava 
para Angola, para entregar ao governador Francisco de Távora, ao provedor [da Fazenda Real] Domingos 
Coelho de Azevedo, ao ouvidor-geral e aos oficiais da Câmara. 
Obs.: o mesmo suporte contem outros recibos. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 35.  
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1365. 
 

1366.  [post. 1674] 
REQUERIMENTO (cópia) de Rodrigo de Resende de Nogueira de Novais, solicitando o hábito de Cristo e 
uma renda, em virtude de lhe pertencerem os serviços prestados pelo seu pai, Gaspar Carvalho de 
Resende, bem como as mercês concedidas ao seu avô, Rodrigo de Meneses, conforme sentença do Juízo 
das Justificações. 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1366. 
 

1367.  1675, Fevereiro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do contratador de 
Angola, Diogo da Fonseca Henriques, solicitando a admissão dos seus companheiros Manuel Pereira de 
Carvalho e José Hardovicus, no contrato de Angola, [Congo, Luango e Benguela], em virtude de não ter 
experiência, nem cabedal e crédito para fornecer o contrato e pagar com pontualidade. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 3; anexo: escrito e contrato (cópia). 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 37 e 8.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1367. 
 

1368.  1675, Abril, 4, Lisboa 
RECIBO passado pelo mestre e capitão do patacho Nossa Senhora dos Remédios, José Ribeiro, ao 
secretário do Conselho Ultramarino, Manuel Barreto de Sampaio, relativo a uma ordem régia que recebera 
para abrir na viagem para Angola. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 75.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1368. 
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1369.  1675, Abril, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do nomeado para 
governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, solicitando soldados e 
degredados para os presídios de Muxima, Massangano, Cambambe, Ambaca, Pedras, Benguela e 
Luanda, assim como pólvora, balas, morrão, peças de artilharia, espingardas, enxadas, alcatrão, breu, 
enxofre, salitre, entre outros, tudo para a conservação daquele reino, tão importante ao Brasil e aos 
interesses da Fazenda Real e dos vassalos.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 9v-10v.; morrão era o pedaço de corda que 
servia de pavio às peças de artilharia. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 38.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1369. 
 

1370.  1675, Maio, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do contratador de 
Angola, Diogo da Fonseca Henriques, solicitando para não ser obrigado a pagar donativo aos ministros 
daquele conselho, como o queria obrigar João Rebelo do Campo, uma vez que o contrato de Angola 
estava isento dos mesmos. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 39.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1370. 
 

1371.  1675, Maio, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre uma memória do aumento 
desejável de Angola, a falta de gente e de povoações à beira mar, e as vantagens de enviar moradores e 
soldados para se conservar o reino e evitar a diminuição da sua cristandade, mas também para manter e 
aumentar as lavouras do Brasil e do Maranhão, sugerindo ainda as condições de envio e de permanência 
dos degredados e das pessoas que iam à sua custa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 10v-11v; anexo: memória.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 40.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1371. 
 

1372.  1675, Maio, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a réplica de João de Mesquita 
Arroio, solicitando a propriedade do ofício de juiz dos órfãos e causas do mar de Angola, que havia sido de 
seu tio [Tomás Fernandes de Mesquita], mais o hábito de Cristo e tença, em satisfação dos serviços de seu 
pai [Gaspar Dias de Mesquita] e do seu tio, aos quais tinha direito por sentença de justificação. 
Anexo: consulta, informação de serviço (cópia) e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 41.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1372. 
 

1373.  1675, Maio, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do nomeado para 
governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses [e Sousa], solicitando ajuda de 
custo ou adiantamento de soldos para o condestável João Nunes Machado ir servir com ele em Angola, 
alegando que o condestável servira mais de vinte e quatro anos nas armadas do reino, nas fronteiras, no 
Brasil, sabendo manejar as peças de panela enviadas àquele reino. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 11v-12; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 42.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1373. 
 

1374.  1675, Junho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do nomeado para 
governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, acerca da falta de gente 
e de degredados do Reino e da ilha da Madeira, para completar os total de infantes que solicitara para 
levar consigo para Angola. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 12. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 43.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1374. 
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1375.  1675, Junho, 13, Congo 
CARTA do castelão Gaspar de Sousa de Lacerda, ao príncipe regente [D. Pedro] sobre ter informado o 
vice-rei [do estado da Índia], Luís de Mendonça Furtado, acerca dos meios direitos da Alfândega do Congo 
e de ter sido enviado à Pérsia pelo dito vice-rei, tendo escrito uma carta ao rei da Pérsia sobre o 
desrespeito que os seus vassalos provocavam no porto do Congo, causando muitos inconvenientes à 
Fazenda Real; solicitando que a memória do padre mestre frei João da Trindade, sobre si, fosse 
considerada para poder esperar uma mercê.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 44.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1375. 
 

1376.  [ant. 1675, Junho, 18] 
REQUERIMENTO [do contratador] do contrato de Angola, Diogo da Fonseca Henriques, ao príncipe 
regente [D. Pedro] solicitando que se lançasse no livro do registo que ele trespassara três quartos do 
contrato a José Hardovicus, ficando com apenas um quarto, porque com a morte do pai ficara sem cabedal 
para o fornecimento do contrato que tinha com Manuel Pereira de Carvalho e José Hardovicus, ficando 
este a ser o administrador e procurador do contrato, e explicando que não trespassara os três quartos a 
Manuel Pereira de Carvalho por ele ser tesoureiro dos armazéns, conforme a certidão junta.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 45.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1376. 
 

1377.  1675, Junho, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de mestre de campo de Angola, sendo candidatos António de Castro de Sousa, João de Velouy, 
Amaro Velho Cerqueira e João Marques de Almeida. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 176-178; anexo: conhecimento e informação de 
serviço. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 47.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1377. 
 

1378.  1675, Junho, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do nomeado para 
governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, acerca das vantagens 
de o navio inglês, São Jorge, ir a Angola, na sua companhia, levar gente, munições e restante socorro, em 
virtude de ser um navio grande e com várias peças de artilharia de bom calibre, com as quais se poderia 
defender, a si e aos restantes navios, dos corsários de Argel, podendo depois de ir a Angola partir para o 
Brasil e de lá sair fora do corpo da frota, poupando nas despesas da Fazenda Real. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 12-12v; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 48.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1378. 
 

1379.  1675, Julho, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão-mor de Benguela, sendo candidatos João Martins de Távora, Inácio de [Larsano?], José 
Varela, Gaspar de Sousa de Andrade, António Pinto Coelho e João Alves de Oliveira. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 179v-180v; anexo: informações de serviço. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 49.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1379. 
 

1380.  1675, Julho, 4, Lisboa 
EDITAL assinado pelo [secretário do Conselho Ultramarino], Manuel Barreto de Sampaio, para que quem 
quisesse servir em Angola, no prazo de seis anos, à sua custa ou com soldo, entregasse os papéis de 
serviço para ser deferido conforme o seu merecimento. 
Obs.: m. est.; anexo: edital. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 50.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1380. 
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1381.  1675, Julho, 16, Lisboa 
CARTA do nomeado para governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e 
Sousa, ao príncipe regente [D. Pedro] sobre a necessidade que tinha de gente de guerra para levar 
consigo a Angola, para servirem na praça de Luanda e nos presídios daquele reino, aceitando degredados 
e vadios, oriundos do reino e da ilha da Madeira, para perfazer o número de soldados que precisava. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 12v-13; anexo: lembrete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 51.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1381. 
 

1382.  [1675, Julho, 27, Lisboa] 
RASCUNHO dos trabalhos [do Conselho Ultramarino]. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 52.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1382. 
 

1383.  1675, Julho, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento dos moradores 
da vila da Vitória de Massangano, solicitando provisão de confirmação do hospital, erigido de novo, 
juntamente com uma igreja com invocação de Misericórdia, para que tivesse os mesmos privilégios 
concedidos à Misericórdia de Luanda. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 53.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1383. 
 

1384.  1675, Agosto, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do físico-mor de 
Angola, João Cerqueira da Silva, solicitando que lhe fosse levantada a fiança que o procurador daquele 
reino o obrigara a pagar com o argumento que recebera soldos maiores do que os estipulados, facto que o 
impedia de regressar a sua casa na Bahia, não tendo responsabilidade no caso e sendo o valor uma 
pequena compensação pelo clima doentio e pela dificuldade de encontrar médico que aceitasse aquele 
lugar.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 54.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1384. 
 

1385.  1675, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Leonardo 
Ferreira de Moura, solicitando alvará para nomear alguém nos ofícios de alcaide e carcereiro da cidade de 
São Paulo da Assunção, que vagara com o falecimento de Tomás Barreto, enquanto a sua filha não 
casasse, uma vez que lhe fora concedida a propriedade dos ditos ofícios para quem casasse com ela.  
Anexo: provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 55.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1385. 
 

1386.  1675, Outubro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre os inconvenientes de enviar no 
Inverno o socorro para Angola, porque faltavam navios portugueses para fazer a viagem, uma vez que se 
recusara a oferta do navio inglês São Jorge, e porque seria impossível aportar na ilha da Madeira para 
recolher os infantes necessários ao governador e capitão-general de Angola, sendo preferível que o 
socorro fosse em Março com as embarcações da Índia, indo mais seguros, levando já o Bispo e chegando 
todos ao destino numa altura de menos moléstia, dando também tempo para tratar das sentenças de 
muitos presos ainda sem sentença para que também pudessem ir. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 13-13v. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 56.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1386. 
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1387.  1675, Outubro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Manuel 
Manso Velês, solicitando provimento em qualquer ofício que vagasse em Angola, com excepção do de 
provedor da Fazenda, por ter promessa dele, alegando os serviços que prestara e os do seu pai, António 
Manso Velês, em Tângere, pelo que recebera um alvará de lembrança para ofício de justiça, fazenda ou 
guerra. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 57.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1387. 
 

1388.  1675, Novembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do provincial e 
religiosos da província de Santo António dos Capuchos, solicitando ordem para que o contratador do 
contrato de Angola, Diogo da Fonseca Henriques, pagasse a ordinária devida às obras no convento de 
Santo António do Pinheiro, porque o contratador se pretendia escusar, por não haver expressa menção a 
elas no último contrato. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 58.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1388. 
 

1389.  1676, Janeiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do Bispo eleito 
de Angola, D. Frei Manuel da Natividade, solicitando provisão para receber os seus ordenados desde o dia 
do falecimento do seu antecessor, tal como fora concedido ao seu predecessor, D. António do Espírito 
Santo. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 59.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1389. 
 

1390.  1676, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do provedor da Fazenda 
de Angola, Domingos de Azevedo Coelho, acerca da chegada da fragata Nossa Senhora da Conceição, do 
governador do Rio de Janeiro, trazendo fazendas e drogas de Moçambique, algumas que costumavam vir 
da Índia, e das dúvidas que surgiram sobre o pagamento dos direitos, em virtude da provisão que 
concedera licença de comércio livre aos vassalos, nos portos e ilhas da costa de Africa até ao Cabo de 
Guardafui, tendo-se envolvido na questão o feitor da Fazenda de Angola [João Álvares de Oliveira] e o 
procurador da Casa da Índia [Rui Fernandes de Almada]. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 14; o cabo Guardafui situa-se na 
Somália, é o ponto mais oriental do continente africano; anexo: escrito, cartas, alvará (cópia) e provisões. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 60, 67 e 68.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1390. 
 

1391.  1676, Fevereiro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do governador nomeado 
para o reino de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, acerca de ter acordado com o capitão 
Jácome Miguel, da fragata Nossa Senhora da Encarnação e Santo António, com o capitão António Dias 
Rego, da fragata São José, e com o capitão João Martins de São Mamede, da fragata Nossa Senhora da 
Conceição e Santa Catarina, para levarem o socorro de gente, munições e artilharia a Angola, podendo 
carregar com preferência os navios que estivessem no porto de Luanda, partindo do Brasil fora do corpo da 
frota; o governador pedia ainda os despachos e as patentes para os ditos capitães. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 14v-15; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 62.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1391. 
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1392.  1676, Fevereiro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do nomeado para 
governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, dando conta da 
distribuição das pessoas, dos soldados e dos materiais entre a fragata Nossa Senhora da Encarnação e 
Santo António, do capitão Jácome Miguel, a nau Santa Catarina, do capitão Manuel Fernandes de 
Carvalho, o navio São José, do capitão António Dias Rego, e o navio Santo António e Almas, do capitão 
João Martins de São Mamede, informando que faltava passar patente de capitão de Infantaria a Gaspar de 
Sousa de Andrade, bem como nomear dois alferes e dois sargentos para disciplinarem os soldados. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 14v; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 63.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1392. 
 

1393.  1676, Março, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
cargo de provedor da Fazenda de Angola, sendo candidatos Manuel de Vasconcelos, Domingos de 
Azevedo Coelho, João Marques de Almeida, Diogo de Novais Falcão, Vicente Borges Pinheiro, Francisco 
Fernandes Machado e o capitão Manuel Correia de Cadornega.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 198-200v; Domingos de Azevedo Coelho era quem 
exercia o cargo e obteve renovação. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 64.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1393. 
 

1394.  1676, Março, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do proprietário do 
ofício de meirinho do mar e patrão-mor de Angola, José Pimenta, solicitando nova provisão para poder 
nomear João Martins para servir aquele ofício, uma vez que nem Francisco Rodrigues Pereira, nem 
Francisco Barroso, poderiam servi-lo, conforme previa a provisão de 27 de Agosto de 1674. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1281; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 65.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1394. 
 

1395.  1676, Março, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do serventuário 
dos ofícios de tabelião e escrivão da Ouvidoria e Auditoria-geral de Angola, Inácio Rebelo de Vasconcelos, 
solicitando prorrogação da serventia por seis anos. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1242; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 66.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1395. 
 

1396.  1676, Abril, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre os custos finais do apresto e do 
socorro de Angola, que seguira em quatro embarcações a cargo do governador nomeado para aquele 
reino, Aires de Saldanha de Meneses [e Sousa], para que se pudesse dar conta das despesas ao 
tesoureiro-mor do reino. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 15.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 69.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1396. 
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1397.  1676, Junho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre as cartas dos governadores de 
Angola e da ilha do Funchal, Aires de Saldanha [de Meneses e Sousa] e João de Saldanha [de 
Albuquerque], respectivamente, acerca de Aires de Saldanha ter parado naquela ilha para recolher os 200 
homens que iriam no socorro de Angola e de como obrigara um navio que estava naquele porto a levar 
aqueles homens a Angola, em troca de precedência na saída para o Brasil, uma vez que no reino tinham-
se conseguido mais de trezentos homens e os navios não tinham cómodo, nem mantimentos para todos.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 15v.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 70.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1397. 
 

1398.  1676, Setembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do capitão João 
de Velório Pinto, assistente em Angola, solicitando provisão para não ser obrigado a servir nas guerras do 
sertão, uma vez que tinha contraído muitos problemas de saúde desde que fora cativo em Argel. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1398. 
 

1399.  1676, Setembro, 11, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de 
António Pegado de Lima, solicitando a dispensa do capítulo sétimo do regimento, uma vez que não 
existiam papéis de serviço de seu tio, Afonso Ribeiro Pegado, que falecera num naufrágio junto à ilha do 
Faial, pedindo um alvará para requerer a satisfação dos serviços de seu pai, o alferes António Lopes de 
Lima, de seus tios paternos, Agosto Ribeiro Pegado e João Gomes Pegado, do tio de sua mãe, Manuel de 
Paiva Botelho, e do seu tio Afonso. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimento e regimento (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 91 e 72.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1399. 
 

1400.  1676, Outubro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, ao [príncipe 
regente D. Pedro] sobre o estado da cristandade e da conveniência de irem para aquele reino mais 
capuchinhos italianos, a fim de sedimentar a evangelização, devendo levar verbas para construir um novo 
convento, porque o que lá existia era limitado e corria o risco de ruir.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 73.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1400. 
 

1401.  1676, Novembro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara de Angola, ao [príncipe regente D. Pedro] confirmando que, tal como 
procurara saber o governador Aires de Saldanha de Meneses [e Sousa] através de editais e bandos, não 
havia queixas contra o ex-governador Francisco de Távora, considerando-se que sempre agira em 
conformidade.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 74.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1401. 
 

1402.  [ant. 1677] 
REQUERIMENTO de Lopo da Fonseca Henriques, morador em Angola, ao [príncipe regente D. Pedro] 
solicitando alvará para ir [a Portugal], com toda a sua família, para tratar da sua saúde, sem que ninguém 
lhe pudesse impor impedimento, apesar de ter vários devedores. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 60.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1402. 
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1403.  1677, Janeiro, 15, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, ao príncipe 
regente [D. Pedro] sobre ter achado vaga a Companhia de Infantaria do presidio de Benguela, devido ao 
falecimento de D. João Manuel, tendo-a provido em Gaspar de Sousa de Andrade, mas que vagando uma 
em Angola, por partir o capitão António Pinto Coelho, proveu nela o dito Gaspar de Sousa de Andrade e no 
lugar que este tinha em Benguela colocou Francisco Machado da Silveira; solicitando as cartas patentes 
para os providos. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 76.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1403. 
 

1404.  1677, Janeiro, 21, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, ao príncipe 
regente [D. Pedro] sobre as vantagens de os governadores continuarem a chamar os sobas, potentados e 
vassalos locais, e a receber os presentes que alguns traziam, porque a obediência e o respeito adquiridos 
sem o uso da força eram as melhores formas de conservar o reino; explicando que os oficiais da câmara 
lhe tinham feito um requerimento sobre a entrega desses presentes ao feitor da Fazenda ser prejudicial à 
Fazenda Real; acrescentando que os presentes dados aos capitães dos presídios compensavam os seus 
poucos recursos e garantiam o bom tratamento dos negros.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 77.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1404. 
 

1405.  1677, Fevereiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de António da 
Cunha, solicitando a prorrogação da serventia dos ofícios de tabelião e escrivão da Auditoria-geral de 
Angola, que lhe fora concedido devido ao impedimento de Inácio Rebelo de Vasconcelos, alegando que 
servira os primeiros três anos com satisfação, tendo ainda servido como escrivão da câmara da cidade de 
Luanda entre 1674 e 1676. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1357, ver ainda AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1454; anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 79.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1405. 
 

1406.  1677, Março, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Tomé de 
Sousa Correia, através do seu procurador, solicitando ordens para que o governador do Rio de Janeiro, 
[Matias da Cunha], procurasse os parceiros do capitão João Rodrigues Viana, senhorio de parte da nau 
Nossa Senhora da Ajuda e São Francisco, para que embarcassem para Angola alguns dos cavalos e 
mantimentos que ele oferecera para aquele reino, devendo o governador passar ao mestre e senhorio do 
navio carta patente de capitão-de-mar-e-guerra.  
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1350.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 81.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1406. 
 

1407.  1677, Março, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento dos missionários 
em Angola, padres capuchinhos italianos, solicitando que os navios que os levassem fossem preferidos na 
carga, porque dificultar-lhes as viagens prejudicava o serviço católico dos moradores daquele reino, 
alegando a seu favor os serviços prestados em Angola desde a restauração. 
Anexo: carta régia (minuta). 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 82.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1407. 
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1408.  1677, Junho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA PATENTE do governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, 
nomeando António Rodrigues de Sousa no posto de sargento-mor da vila da Vitória de Massangano e sua 
comarca. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 84.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1408. 
 

1409.  1677, Julho, 12, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, ao príncipe 
regente [D. Pedro] sobre a entrada no porto [de Luanda] do navio castelhano do capitão Martinho de Albis, 
explicando porque este pagara mais direitos do que outros navios castelhanos. 
Obs.: m. est.; anexo: carta régia (cópia) 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 85 e 61.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1409. 
 

1410.  1677, Julho, 12, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, ao príncipe 
regente [D. Pedro] sobre a chegada ao porto de Benguela de um patacho holandês, com a desculpa de 
procurar duas naus vindas da Holanda, quando na verdade andava a sondar as enseadas da costa, 
tentando comerciar com os negros, o que seria muito difícil impedir e prejudicaria Benguela, tal como a 
prejudicavam os navios que iam comerciar a Pinda. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 86.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1410. 
 

1411.  1677, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA [do provedor da Fazenda Real de Angola], Domingos de Azevedo Coelho, ao príncipe regente [D. 
Pedro] sobre a chegada da nau castelhana, vinda de Sevilha, capitaneada por Martinho de Albis, carregada 
de prata e outras fazendas, e do conselho que se fez para o governador Aires de Saldanha de Meneses e 
Sousa decidir se a nau entrava no porto; acusando o governador de o ter ameaçado por ser contra a 
entrada do navio, solicitando que fosse tirada devassa do caso para se provar a violência do governador. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 88.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1411. 
 

1412.  1677, Agosto, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
INSTRUMENTO EM PÚBLICA FORMA (traslado), requerido pelo provedor da Fazenda Real, capitão 
Domingos de Azevedo Coelho, com teor de uma injúria que lhe fizera o capitão-de-mar-e-guerra, André da 
Silva, da nau Bom Jesus de São Domingos, a 3 de Julho de 1677. 
Obs.: doc. cosido; anexo: instrumentos em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 89.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1412. 
 

1413.  1677, Outubro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para [o 
posto de capitão de] uma Companhia de Infantaria de Angola, devido à renúncia do capitão António 
Zuzarte de Almeida, sendo candidatos António de Caldas Velho, Manuel da Costa de Carvalho e Luís 
Lopes. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 243v-244; anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 92.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1413. 
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1414.  [ant. 1677, Novembro, 18] 
REQUERIMENTO do ex-governador e capitão-general de Angola, Tristão da Cunha, ao príncipe regente 
[D. Pedro] solicitando as ordens necessárias para que o contratador de Angola lhe pagasse os soldos do 
tempo que governara aquele reino. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 93.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1414. 
 

1415.  1677, Dezembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do padre perfeito 
da missão dos capuchinhos em Angola, solicitando as ordens necessária para que o governador [Aires de 
Saldanha de Meneses e Sousa] e o provedor da Fazenda Real, [Domingos de Azevedo Coelho], 
mandassem fazer um dormitório no hospício de Angola, porque o que existira estava destruído e apesar de 
os capuchinhos o terem tentado reconstruir, não tinham recursos. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 94.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1415. 
 

1416.  1678, Janeiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do ex-governador 
e capitão-general de Angola, Tristão da Cunha, solicitando o pagamento das diligências da residência e da 
devassa que lhe fizera o desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio, uma vez que a Relação o 
considerou sem culpas.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 95.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1416. 
 

1417.  1678, Fevereiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do governador e capitão-
general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, acerca das dúvidas que tivera em aceitar o 
pedido do soba Manicondo, vassalo do rei Ginga, para se tornar vassalo de Sua Alteza, tendo realizado 
uma junta que considerou perigoso aceitar o pedido, pelo que o mesmo foi negado; solicitando instruções 
acerca da decisão tomada.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 16v-17; anexo: carta, regimento 
(cópia de capítulo) e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 97.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1417. 
 

1418.  1678, Fevereiro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do cavaleiro 
fidalgo da casa de Sua Alteza, Jorge de Barros Leite, solicitando alvará de suprimento do tempo de serviço 
de soldado para assentar praça de alferes, que servia com satisfação desde Setembro de 1676, em 
Angola, para onde fora em companhia do governador Aires de Saldanha de Meneses e Sousa. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 98.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1418. 
 

1419.  1678, Fevereiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do governador e capitão-
general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, informando que mandara pagar o soldo do 
capitão do fogo, João Nunes Machado, em dinheiro de letras, por considerar que a conversão do soldo em 
fazendas, não daria o sustento necessário a um homem tão inteligente e hábil no manejo da artilharia.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 16-16v; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 99.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1419. 
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1420.  1678, Março, 26, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, ao príncipe 
regente [D. Pedro] remetendo cópia das ordens régias enviadas aos governadores, oficiais da câmara e 
provedores da Fazenda naquele reino, a fim de serem reformuladas, tal como os regimentos, para melhor 
se adaptarem à realidade; juntando informações sobre os inconvenientes de algumas delas e de alguns 
capítulos do regimento do governo, nomeadamente quanto à evangelização do gentio, à proibição de 
receberem presentes dos sobas e aos benefícios de fazer um presídio e uma fortaleza na província de 
Quiçama, para dominar as minas de sal e evitar danos contra os moradores de Angola e de Massangano; 
mencionando ainda a questão do comércio com navios vindos das Índias, a tomada de terras, o acesso a 
água potável, a importância de acrescentar a população de Benguela, a administração dos direitos novos e 
a necessidade de virem éguas do Brasil para procriarem em Angola, evitando a morte de muitos animais 
por inadaptação ao clima. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 21v-25; parecer e parecer (minuta). 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 100 e 132.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1420. 
 

1421.  1678, Março, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o pedido do ex-governador e 
capitão-general de Angola, Francisco de Távora, solicitando que lhe fosse tirada residência do tempo que 
governou aquele reino; o conselho anexou informações do governador e capitão-general de Angola, Aires 
de Saldanha de Meneses e Sousa, e dos oficiais da câmara [de Luanda] acerca dos procedimentos do ex-
governador. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 17v; anexo: cartas e instrumento em 
pública forma. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 101.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1421. 
 

1422.  1678, Março, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão-mor da capitania do reino de Benguela, sendo candidatos José da Fonseca de Vilhena, 
Lopo de Carvalho Fogaça, António Fernandes de Carvalho, Pedro de Almeida, João Luís Silvestre, 
Domingos Monteiro e Constantino Telo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 259-260v; anexo: informações de serviço. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 102; cx. 180, doc. 55.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1422. 
 

1423.  1678, Abril, 7 
CARTA (cópia de capítulo) [do enviado português em Espanha], Duarte Ribeiro de Macedo, sobre Castela 
ter feito um acordo semelhante ao que fizera [em 1670] com uns mercadores chamados Grilos, para que 
estes levassem negros às Índias [de Castela]; explicando que desta vez o negócio passava pela 
contratação de Sevilha e que mercadores genoveses, ajustados com holandeses e ingleses, levavam 
negros à ilha do Barlavento para os castelhanos os recolherem, no entanto a ganância dos governadores 
levou a que o assento fosse retirado aos genoveses e que a contratação deixasse de proibir escravos 
oriundos das conquistas portuguesas; alertando que as nossas conquistas se prejudicavam ao trocar 
negros por fazendas, em vez de prata, sendo aconselhável que só recebessem fazendas de Portugal e que 
se estabelecesse um contrato com Espanha. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_001, Cx. 10, D. 1217. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 103.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1423. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 242 / 1286 

 

1424.  1678, Abril, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do proprietário do 
ofício de escrivão das execuções, contador inquiridor e distribuidor de Angola para dote de uma sobrinha, 
Francisco Marinho de Eça, solicitando provisão para arrendar os ditos ofícios em pessoa capaz, que 
satisfizesse o governador e capitão-general de Angola, enquanto a sua sobrinha não tivesse idade para 
casar. 
Obs.: AHU_CU_001, Cx. 11, D. 1354; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 104.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1424. 
 

1425.  1678, Maio, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para [o 
posto de capitão da] Companhia de Infantaria do presídio de Benguela, devido ao falecimento de D. João 
Manuel, sendo candidatos Francisco Machado da Silveira, António Pacheco, Domingos Fuzeiro Leote e 
Luís Lopes. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 265-265v; ver também AHU_CU_001, Cx. 12, D. 
1403; anexo: informações de serviço.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 105; cx. 180, doc. 54.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1425. 
 

1426.  1678, Junho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para [o 
posto de capitão da] capitania de Massangano, por findar o triénio de António Simões, sendo candidatos 
João Luís Silvestre, Gaspar de Amorim Casado e Diogo de Novais Falcão. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 274v-275v; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 106 e 112.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1426. 
 

1427.  1678, Junho, 10, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA [do governador e capitão-general de Angola], Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, ao príncipe 
regente [D. Pedro] sobre os malefícios causados pela aguardente do Brasil, devendo ser proibida. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 21-21v. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 107.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1427. 
 

1428.  1678, Agosto, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do mestre-escola 
da Sé do Congo, padre Francisco Pinheiro, solicitando provisão para que o provedor da Fazenda Real de 
Angola lhe pagasse a pensão em vida que lhe fora concedida na provisão de 1666. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 110 e 113.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1428. 
 

1429.  1678, Agosto, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão da capitania de Ambaca, sendo candidatos José da Fonseca de Vilhena, Manuel Barreto 
Valejo, Pascoal Rodrigues Pontes, Lopo de Carvalho Fogaça, Carlos de Lacerda, João Luís Silvestre, e 
Francisco Gomes Sampaio. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 278-280; anexo: informações de serviço. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 111; cx. 180, doc. 52 e 53.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1429. 
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1430.  [post. 1678, Setembro, 1] 
AUTO de papéis de serviço do [escrivão da mesa grande do despacho dos armazéns, ex-vedor da fazenda 
da repartição dos armazéns e armadas e ex-capitão de companhia em Angola], Manuel Aique. 
Obs.: m. est.; doc. numerados de 2 a 32, faltando os fl. 7, 22 e 23.  
AHU-Angola, cx. 9, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1430. 
 

1431.  1678, Setembro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e 
Sousa, atestando que José Barbosa Leal servia de capitão da fortaleza de São Miguel do Morro da cidade 
[de Luanda], com carta patente passada por ele, assistindo com seus os escravos, ferramentas e fazenda 
as obras de fortificação da dita fortaleza. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 114 e 80.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1431. 
 

1432.  1678, Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento dos 
contratadores do contrato de Angola, Diogo da Fonseca Henriques e José Hardovicus, solicitando que o 
contrato ficasse apenas no nome de José Hardovicus e se lançasse verbas disso no livro do registo, 
passando a ser o único administrador, uma vez que Diogo da Fonseca Henriques já lhe trespassara a 
totalidade do contrato, por receber dele mesadas e empréstimos para se sustentar, e porque tinham 
diferentes visões da administração do contrato.  
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1376. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 115.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1432. 
 

1433.  1678, Outubro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do senhorio do 
navio Nossa Senhora da Boa Nova, também chamado de Pelicano, Manuel Pereira de Carvalho, 
solicitando provisão ou carta para quem fosse governador e capitão-general de Angola, para deixar o 
mestre do dito navio fazer carga e lhe desse licença para seguir viagem para [Lisboa] ou para um dos 
portos das conquistas para onde se costumavam despachar aqueles navios. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 117.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1433. 
 

1434.  1678, Novembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre as cartas do governador e 
capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, sobre a chegada de um navio 
castelhano, vindo de Sevilha, com patacas, prata lavrada, jóias, vinho e azeitonas, e das dúvidas que tivera 
em deixá-lo entrar, acabando por consentir devido à importância em abrir e continuar o comércio do Rio da 
Prata e Buenos Aires; explicando as condições do negócio que estabelecera para que estes castelhanos 
dessem entrada a alguns navios portugueses naquele comércio, vendendo escravos dos moradores [de 
Luanda], podendo estes cobrar as eventuais perdas ao capitão castelhano Martinho de Albis, ao capitão 
português Estevão Rafael, e a alguns mercadores de Cádis; remetendo um documento dos oficiais da 
câmara [de Luanda] acerca das vantagens para a conservação do reino em deixar entrar navios 
castelhanos naquele porto, o que ajudaria a reduzir o contacto dos negros com outras nações e, 
consequentemente, diminuiria os riscos de guerra, como era o caso do conde do Sonho. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 18-20; anexo: cartas e instrumento 
em pública forma (traslado). 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 118, 83, 87 e 96.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1434. 
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1435.  1678, Dezembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre as cartas do governador e 
capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, acerca dos inconvenientes de irem 
naus castelhanas resgatar escravos àquela costa, dando como exemplo duas embarcações da contratação 
de Sevilha que tinham ido a todos os portos do sotavento, fazendo escassear os escravos disponíveis. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 20; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 119 e 109.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1435. 
 

1436.  1678, Dezembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para a 
serventia do ofício de feitor da Fazenda Real de Angola, sendo candidatos o capitão Estevão Dias Porto e 
Luís Nunes Santarém. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 287-287v; anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 120 e 116.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1436. 
 

1437.  1679, Janeiro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do nomeado para 
capitão de Infantaria da guarnição do presídio de Benguela, Domingos Fuzeiro Leote, solicitando provisão 
para receber os seus soldos desde o dia do embarque para Angola.  
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1425.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 121.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1437. 
 

1438.  1679, Janeiro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre as cartas do governador e 
capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Meneses [e Sousa], acerca dos rendimentos dos direitos 
do navio castelhano, capitaneado por Martinho de Albis, e do que remetera desses direitos ao provedor da 
Fazenda de Pernambuco e ao provedor-mor da Bahia, tendo retido nova remessa porque lhe faltavam 
verbas para os filhos da folha e as obras nas fortificações, na igreja matriz, nos fortes de São Miguel e 
Nossa Senhora da Guia e no armazém, remetendo ainda uma relação do rendimento da Fazenda Real em 
Angola.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 20v-21; ver também AHU_CU_001, 
Cx. 12, D. 1409; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 122 e 108.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1438. 
 

1439.  1679, Janeiro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do senhorio do 
navio Nossa Senhora do Rosário e Almas, Filipe Peixoto da Silva, solicitando provisão de preferência para 
ser o primeiro navio a carregar escravos para levar ao Brasil, em virtude de comprar e levar a Angola os 
piques e as partasanas pedidas pelo governador daquele reino, [Aires de Saldanha de Meneses e Sousa], 
levando ainda um aviso de Sua Alteza à ilha de São Tomé. 
Obs.: pique era uma lança de ferro curto e agudo; partasana era uma alabarda de ferro comprido e largo  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 123.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1439. 
 

1440.  [ant. 1679, Março, 9] 
REQUERIMENTO do capitão da fortaleza de São Miguel do Morro da cidade [de Luanda], José Barbosa 
Leal, ao ouvidor-geral de Angola e presidente do Senado da Câmara, Matias de Almeida, solicitando 
certidão da ordem, carta ou provisão com que o rei D. Filipe [II] declarou o serviço naquele reino com igual 
validade e merecimento que o serviço nas armadas, na Índia e mais lugares de África. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 125.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1440. 
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1441.  1679, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do soba D. 
Francisco Gonga Muiza, solicitando provisão ou carta dirigida ao governador e capitão-general de Angola, 
para lhe restituir uma morinda chamada Gonga Muiza, que tivera até lhe mover um litígio D. Baptista 
Cambambe, sendo expulso por sentença do governador Francisco da Távora. 
Obs.: morinda era o termo dado à população livre de um sobado, ver HEINTZE, Beatrix Heintze – "Ngonga 
a Mwiza: um sobado angolano sob domínio português no século XVII" in Revista Internacional de Estudos 
Africanos, n.º 8-9, (Janeiro-Dezembro 1988), p. 221-234. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 126.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1441. 
 

1442.  [ant. 1679, Março, 24] 
REQUERIMENTO do capitão da fortaleza de São Miguel do Morro da cidade [de Luanda], José Barbosa 
Leal, ao ouvidor-geral de Angola e presidente do Senado da Câmara, Matias de Almeida, solicitando que 
mandasse o escrivão da câmara passar certidão do livro de registo para que se visse que não fora 
degredado para aquele reino.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 127.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1442. 
 

1443.  1679, Abril, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
governo de Angola, em virtude de estar prestes a terminar o triénio do governador Aires de Saldanha de 
Meneses e Sousa, sendo candidato João da Silva de Sousa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 299v-300; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 128 e cx. 12, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1443. 
 

1444.  1679, Maio, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de sargento-mor do terço de Angola, em virtude de estar a terminar o tempo de Amaro Velho 
Cerqueira, sendo candidatos Miguel Nunes Craveiro, António Pinto Coelho, João Marques de Almeida, 
Pascoal Rodrigues Pontes, António da Costa de Brito, Miguel Belo da Costa e Diogo Freire da Fonseca.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 297-399v; anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 129; cx. 180, doc. 56.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1444. 
 

1445.  [ant. 1679, Junho, 12] 
REQUERIMENTO de Manuel Fróis de Azevedo, ao príncipe regente [D. Pedro] solicitando o hábito de 
Cristo e uma tença, em remuneração pelos serviços prestados por si, pelo irmão de seu avô, António 
Teixeira Pestana, e pelos seus tios, Manuel Fróis Peixoto e Pedro Fernandes Brandão, serviços que o pai 
do suplicante, Miguel da Silva de Abreu, renunciara nele. 
Anexo: certidões, mandados, sentença de justificação, conhecimentos, provisões, carta e informação de 
serviço. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 130.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1445. 
 

1446.  1679, Julho, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o decreto dos serviços que 
Rodrigo de Resende [de Nogueira] de Novais usara para requerer a capitania das trinta e cinco léguas de 
terra na costa de Angola, concedida a Paulo Dias Novais, apresentando uma portaria e uma sentença do 
juiz das justificações, provando que era filho legítimo e único herdeiro de Gaspar de Carvalho de Resende 
e neto paterno de Rodrigo de Resende Nogueira, de quem pedira satisfação dos serviços. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 131.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1446. 
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1447.  1679, Setembro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de António 
Fernandes Casado, solicitando carta patente de capitão-de-mar-e-guerra da sua nau Bom Jesus de Além, 
para ficar mais autorizado, alegando que embarcara para Angola em 1648, com o general Salvador Correia 
de Sá [e Benevides], tendo acudido aos que iam na nau São Luís, lutado na restauração daquele reino, 
servido na Bahia e sido nomeado capitão-de-mar-e-guerra da sua nau pelo mestre de campo geral do 
Brasil.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 133.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1447. 
 

1448.  1679, Novembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a relação solicitada ao 
[conselheiro] Carlos Cardoso Godinho, acerca da residência que o ouvidor-geral de Angola, bacharel João 
Teixeira Leitão, tirara do tempo que Francisco de Távora servira como governador. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 25; anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 134.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1448. 
 

1449.  1679, Novembro, 8, [São Paulo da] Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de [Angola], Domingos de Azevedo Coelho, ao príncipe regente [D. 
Pedro] sobre a arrecadação dos quintos das presas de guerra na província de Libolo, contra os potentados 
Cunzambambe, Quitete e Benguela; mencionando as ordens tomadas para que todos os que tivessem 
feito presas as manifestassem; informando que remetera aos provedores do estado do Brasil os efeitos da 
nau castelhana e o donativo do direito novo sobre os escravos embarcados em Angola. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 135.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1449. 
 

1450.  1679, Dezembro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o contrato de Angola, os lanços 
feitos pelo contratador vigente, José Hardovicus, e o antigo contratador, Diogo da Fonseca [Henriques], e a 
credibilidade de cada um deles. 
Anexo: decreto (cópia) e decreto. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 138 e 136; cx. 12, doc. 23.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1450. 
 

1451.  1679, Dezembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a arrematação do contrato de 
Angola por Diogo da Fonseca Henriques, como procurador de Jerónimo Teixeira da Fonseca, seu tio. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 139.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1451. 
 

1452.  1679, Dezembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Domingos de Azevedo Coelho, ao príncipe regente [D. 
Pedro] sobre o estado da Fazenda daquele reino, das despesas com a tropa dos oficiais e os cavalos; 
aconselhando a repartir os cavalos pelos moradores, a fim de serem estes a sustentá-los, devendo 
entregá-los quando fosse necessário; podendo os soldados que os montavam entrar nas companhias de 
Infantaria em vez de andarem ociosos; tudo isso garantiria uma cavalaria sem custos, até porque os 
mestres de navios que conduziam os cavalos ao reino, só o faziam pela preferência na saída do porto. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 11, doc. 140 e 137.  
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1452. 
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1453.  1680, Fevereiro, 1, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário do Conselho Ultramarino], André Lopes de Lavre, ao [secretário de estado], 
Francisco Correia de Saldanha, remetendo todos os papéis respeitantes à criação do posto de mestre de 
campo de Angola e sobre o que dispunha o regimento dos governadores sobre esta matéria.  
Anexo: informação.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1453. 
 

1454.  1680, Fevereiro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento de António da 
Cunha solicitando a prorrogação por três anos da serventia dos ofícios de tabelião e escrivão da ouvidoria 
geral de Angola.  
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1405; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 5 e 10. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1454. 
 

1455.  1680, Fevereiro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento de João Luís 
Silvestre, solicitando ajuda de custo ou pagamento dos seus soldos desde do dia que fora nomeado para o 
cargo de capitão da fortaleza de Ambaca.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1455. 
 

1456.  1680, Fevereiro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre o socorro de gente para Angola, 
que deveria ir na companhia do novo governador João da Silva e Sousa. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1456. 
 

1457.  1680, Fevereiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento do capitão de 
Companhia de Angola, Gonçalo Pereira de Lacerda, solicitando licença para ir a Portugal a fim de levar a 
sua mulher para Angola. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1457. 
 

1458.  1680, Março, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre o governador e capitão-general 
de Angola, João da Silva e Sousa ter escolhido para transportar o socorro de Angola os navios Nossa 
Senhora da Conceição e Santa Catarina, de que era capitão Domingos da Veiga Chaves, o Corpo Santo e 
Almas, de que era capitão Manuel Guedes de Sá e o São Jorge, de que era capitão Sebastião Correia 
Pimenta.  
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 11 e 4. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1458. 
 

1459.  1680, Março, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento do proprietário do 
ofício de meirinho do mar e patrão-mor de Angola, José Pimenta, solicitando a prorrogação do alvará de 
licença que foi dado para que João Martins pudesse servir em seu lugar no dito ofício, por tempo de três 
anos, uma vez que findo este tempo ele continuava impossibilitado de assistir no ofício por estar ocupado 
com a receita e despesa de uma quantia imposta nos usuais e com a caixa do assento do provimento dos 
presídios do Além Tejo.  
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 12 e 16. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1459. 
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1460.  1680, Março, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento do capitão da 
fragata São Jorge, Sebastião Correia Pimenta, solicitando provisão para passar com preferência para o 
segundo lugar na lista que o governador João da Silva e Sousa propôs para levar o socorro de Angola, 
uma vez que estava melhor preparado do que a embarcação que ocupava o segundo lugar na dita lista. 
Anexo: despacho.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 13 e 15. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1460. 
 

1461.  1680, Março, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento do governador e 
capitão-general de Angola, João da Silva e Sousa, solicitando que se fizesse consulta para o cargo de 
mestre de campo daquele reino de Angola, ou para o cargo de tenente de mestre; [em virtude de se ter 
extinguido os postos de tenente de mestre de campo e o de ajudante de tenente, apenas se conservando o 
de mestre de campo, que comandava 750 infantes pagos de Angola]. 
Anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 14 e 3; cx. 180, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1461. 
 

1462.  1680, Maio, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento de Luís de Abreu, 
morador em Angola, solicitando levantamento do sequestro dos bens do falecido André Clave que tinham 
sido sequestrados em Portugal pelo sindicante e desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1462. 
 

1463.  1680, Maio, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento do contratador de 
Angola, Diogo da Fonseca Henriques, solicitando provisão para que o navio que levasse o feitor do 
contrato e as fazendas para o pagamento dos soldados do contrato tivesse preferência, em relação às 
demais embarcações que estivessem em Angola para regressar a Portugal. 
Anexo: bilhete e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 18, 19 e 25. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1463. 
 

1464.  1680, Julho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre as informações do 
desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio e do juiz da moeda Nicolau de Oliveira acerca da 
introdução da nova moeda de cobre no reino de Angola.  
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 20; cx. 180, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1464. 
 

1465.  [ant. 1680, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do capitão da fortaleza de São Miguel do Morro, José Barbosa Leal, ao [príncipe regente 
D. Pedro] solicitando certidão do capítulo da ordem régia sobre a preferências das pessoas para ocupar os 
postos de capitão das fortalezas de Angola. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1465. 
 

1466.  1680, Agosto, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre a nomeação de pessoas para a 
Companhia de Infantaria de Angola uma vez que António Pinto Coelho deixara o cargo, sendo candidatos o 
capitão Gregório Rodrigues e Manuel Fernandes.  
Anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 22; cx. 18, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1466. 
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1467.  1680, Agosto, 31, Lisboa 
DECRETO do príncipe regente D. Pedro ao Conselho da Fazenda ordenando que fossem cunhadas 
moedas com o cobre de Hamburgo para serem usadas em Angola. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1467. 
 

1468.  1680, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento do capitão 
Gregório Rodrigues, solicitando ajuda de custo para poder embarcar para o reino de Angola e assumir a 
Companhia de Infantaria.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1468. 
 

1469.  1680, Novembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA PATENTE do governador e capitão-general de Angola, João da Silva e Sousa, nomeando José 
Barbosa Leal para o posto de capitão de Infantaria da companhia do terço daquela praça devido à licença 
concedida a Miguel Nunes Craveiro que partira para Portugal. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1469. 
 

1470.  1680, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento do capitão da nau 
Nossa Senhora da Piedade e Santo António, Luís Antunes Viana, solicitando provisão para ter preferência 
no ano que passasse por Angola, no regresso de uma viagem que faria para levar munições para Cabo 
Verde e pólvora para a Bahia, em virtude de estar a fazer aquele serviço sem cobrar frete 
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 28 e 30. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1470. 
 

1471.  1680, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento dos tutores e 
administradores da pessoa e morgado do visconde de Asseca, Salvador Correia de Sá Benavides e a 
condessa de Asseca, D. Ângela de Melo, solicitando licença para procederem ao aforamento dos bens do 
dito morgado em Angola. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 29 e 33. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1471. 
 

1472.  1680, Dezembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA PATENTE do governador e capitão-general de Angola, João da Silva e Sousa, provendo José 
Barbosa Leal para o posto de capitão-mor do distrito da ilha de Cazanga e fortaleza de São Fernando da 
Barra do Corimba. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1472. 
 

1473.  1680, Dezembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento de Nicolau de 
Faria solicitando ajuda de custo para passar para Angola, para onde tinha sido nomeado para o cargo de 
mestre de campo general. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1473. 
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1474.  1680, Dezembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João da Silva e Sousa, ao [príncipe regente D. Pedro] 
informando que mandou dar só meia ração aos cavalos da tropa de guarnição daquela praça por serem em 
número elevado. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1474. 
 

1475.  [post. 1680] 
RELAÇÃO de matérias relativas ao reino de Angola: os pedidos de munições, armas e cavalos; a ordem de 
preferência dos navios do porto de Luanda e diminuição da carga máxima de cada navio, tal como sugeriu 
Aires de Saldanha de Meneses e Sousa, o governador em exercício prover os postos na forma em que o 
seu antecessor fizera, o provimento de Manuel Colaço numa das companhias de Infantaria em que se dizia 
consultado, a proibição dos governadores receberem presentes dos sobas e potentados vassalos do rei de 
Portugal, porque os presentes deveriam entrar como receita na feitoria da Fazenda Real; acerca de 
entregar cópia do regimento ao novo governador e capitão-general de Angola, [João da Silva e Sousa]; o 
dito governador mandaria vir do Brasil as fardas que se haviam de comprar em Angola para a Infantaria 
daquela praça. 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1475. 
 

1476.  1681, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento do contratador de 
Angola, Diogo da Fonseca Henriques, solicitando que fosse descontado uma certa quantia nos direitos 
reais que devia pagar no contrato de Angola, em resultado de uma sentença a seu favor que não estava a 
ser cumprida em Angola. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1476. 
 

1477.  1681, Março, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre requerimento de António Gomes 
de Deus, solicitando que lhe fosse colocado postila numa provisão para que pudesse receber o pagamento 
relativo a cobrança que o contratador de Angola, Diogo da Fonseca Henriques, da remoção do dito 
contrato.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1477. 
 

1478.  1681, Março, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento do mestre escola 
da Sé de [São Salvador do] Congo, padre Francisco Pinheiro, solicitando provisão para que o provedor da 
Fazenda Real de Angola, [Domingos de Azevedo Coelho], lhe pagasse a quantia relativa à pensão que 
recebeu de mercê numa provisão de 1676.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1478. 
 

1479.  1681, Maio, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre o pagamento que havia de se 
fazer a José Harduvicos pelos negros que transportou de Angola para o Maranhão. 
Anexo: despacho.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1479. 
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1480.  1681, Junho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre a nomeação de pessoas para a 
capitania de Ambaca, sendo candidatos Lopo de Carvalhal Fogaça, Bartolomeu Pires Ferreira e Estêvão 
Correia.  
Anexo: bilhete e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 45 e 92; cx. 180, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1480. 
 

1481.  1681, Junho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre a nomeação de pessoas para a 
capitania de Muxima em Angola, sendo candidatos Francisco Cabral e o capitão António de Abreu. 
Anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 46; cx. 180, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1481. 
 

1482.  1681, Julho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara de Angola ao [príncipe regente D. Pedro] informando do novo imposto sobre 
os vinhos e aguardentes para cobrir algumas despesas do senado. 
Obs.: m. est.; anexo: proposta (traslado).  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1482. 
 

1483.  1681, Julho, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre carta do governador e capitão-
general de Angola, João da Silva e Sousa sobre o sequestro dos bens em Angola pertencentes ao antigo 
vice-rei da Índia, Luís de Mendonça Furtado.  
Obs.: m. est.; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 49 e 36. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1483. 
 

1484.  1681, Agosto, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre carta do governador e capitão-
general de Angola, João da Silva e Sousa informando ter provido o seu filho Fradique Álvares de Toledo no 
posto de capitão da Companhia de Infantaria que vagou naquele reino e pediu a patente de confirmação do 
dito posto. 
Obs.: m. est.; anexo: carta patente (traslado) e carta.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 50 e 37. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1484. 
 

1485.  1681, Agosto, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre carta do provedor da Fazenda 
Real em Angola, Domingos de Azevedo de Coelho, acerca de três caixas de papel selado que se 
encontravam na casa do senado da câmara da cidade de Luanda e tinham sido recolhidos na feitoria. 
Obs.: m. est. anexo: carta e mandado.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 51, 38 e 8. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1485. 
 

1486.  1681, Agosto, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre uma relação do número de 
militares de Infantaria e Cavalaria existentes em Angola, com a descrição dos postos que ocupavam e 
pessoas que encontravam providas. 
Anexo: carta e relação. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 52, 35 e 39. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1486. 
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1487.  1681, Setembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão de Infantaria no reino de Angola que se encontrava vago por falecimento de António de 
Caldas Velho, sendo candidatos Manuel Colaço e Inácio Matoso de Andrade.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1487. 
 

1488.  1681, Setembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão-mor de Benguela, sendo candidatos João Marques de Almeida, Tomás Borges de 
Madureira, António Pinto Coelho e Constantino Telo. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1488. 
 

1489.  1681, Outubro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] satisfazendo a resolução tomada na 
consulta de 20 de Setembro de 1681, sobre requerimento do núncio apostólico de Roma em Lisboa, 
[Marcello Durazze] solicitando provisão de preferência ao navio que levasse para Angola os missionários 
capuchinhos italianos liderados pelo frei José Maria de Busseto [Giuseppe Maria da Busseto]. 
Anexo: consulta.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 56 e 55. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1489. 
 

1490.  1681, Outubro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre Francisco Machado da Silveira 
ter solicitado portaria corrente para receber uma quantia relativa ao hábito de Cristo que recebera de mercê 
e um alvará para receber um ofício de Justiça ou Fazenda, em satisfação dos seus serviços. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1490. 
 

1491.  1681, Novembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre nomeação de pessoas para o 
ofício de juiz dos órfãos da vila de Massangano, sendo único candidato Manuel Barreto Valejo.  
Anexo: aviso e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 58 e 66. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1491. 
 

1492.  1681, Novembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento do feitor da 
Fazenda Real em Angola, Estêvão Dias Porto, solicitando ajuda de custo ou ordenado para pagar um 
caixeiro, atendendo à limitação do seu ordenado, que apenas dava para pagar um caixeiro, reiterando a 
importância que os caixeiros tinham na arrecadação dos géneros e dinheiro que entrava naquela feitoria. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 59 e 61. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1492. 
 

1493.  1681, Novembro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre nomeação de pessoas para o 
cargo de capitão de Massangano sendo candidatos Luís Barros Castelo e António de Abreu. 
Anexo: informação de serviço.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 60; cx. 180, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1493. 
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1494.  [post. 1681] 
REQUERIMENTO de João Rebelo, ao [príncipe regente D. Pedro] solicitando ser provido no posto de 
capitão-mor do campo na forma que tiveram os seus antecessores. 
Obs.: o documento refere-se ao capitão-mor do campo Luís Lopes de Sequeira que faleceu em 4 de 
Setembro de 1681. 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1494. 
 

1495.  1682, Janeiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre nomeação de pessoas para o 
posto de capitão da Companhia de Infantaria que vagou em Angola por morte de Manuel Gomes Raia, 
sendo candidatos Francisco Correia de Mesquita, Baltazar Pires Ferreira e Manuel Fernandes.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1495. 
 

1496.  1682, Janeiro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre carta do governador e capitão-
general de Angola, João da Silva e Sousa, de 23 de Junho de 1681, sobre ter criado um novo posto de 
coronel das ordenanças, passando carta patente a Tomás Borges de Madureira, para a qual solicitava 
confirmação régia.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 29 e 29v; anexo: carta e 
requerimento.;  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 64, 47 e 62. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1496. 
 

1497.  1682, Fevereiro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre nomeação de pessoas para o 
ofício de provedor da Fazenda de Angola por tempo de três anos sendo candidatos Jerónimo da Veiga 
Cabral, António Pereira Lobo e Constantino Telo. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1497. 
 

1498.  1682, Março, 8, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Domingos de Azevedo Coelho, ao [príncipe regente D. 
Pedro] sobre a compra que Cosmo Carvalho fez ao capitão da fortaleza de Ambaca, João Luís Silvestre; 
referindo que o governador e capitão-general de Angola, [João da Silva e Sousa], mandou assentar praça 
ao dito capitão da fortaleza de Ambaca e ao capitão de Massangano, Francisco Gomes de Sampaio, sem 
embargo dos baculamentos que deviam a Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1498. 
 

1499.  1682, Março, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre nomeação para o cargo de 
capitão da fortaleza de Cambambe, sendo candidato Francisco Correia de Mesquita. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1499. 
 

1500.  1682, Março, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] propondo pessoas para o governo de 
Angola, em primeiro lugar Luís Lobo da Silva, em segundo lugar Bartolomeu de Azevedo Coutinho e em 
terceiro lugar Alexandre de Moura. 
Anexo: aviso, consulta e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 69 e 138. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1500. 
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1501.  1682, Março, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João da Silva e Sousa ao [príncipe regente D. Pedro] 
solicitando o envio de munições e armas face às guerras que vinha travando naquela conquista. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1501. 
 

1502.  1682, Março, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João da Silva e Sousa, ao [príncipe regente D. Pedro] 
sobre a fidelidade e vassalagem do jaga de Cassanje; informando das guerras contra o rei Ginga, D. 
Francisco Guterres; das inúmeras guerras e conflitos entre o Ginga e o Cassanje; dando conta da morte do 
capitão-mor Luís Lopes Sequeira durante uma batalha, na qual faleceram muitos oficiais graduados e 
soldados e houve perda de grande parte das munições; da morte do dito rei Ginga numa das batalhas e da 
sua sucessão da sua irmã [D. Verónica Guterres] no reino dos ambundos.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1502. 
 

1503.  1682, Março, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João da Silva e Sousa ao [príncipe regente D. Pedro] 
sobre a falta de soldados para a defesa de Angola, para as guerras e guarnição dos presídios, 
aconselhando que os nativos assentassem praça por que se adaptavam melhor ao clima. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1503. 
 

1504.  1682, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João da Silva e Sousa, ao [príncipe regente D. Pedro] 
sobre as guerras contra o rei Ginga, [D. Francisco Guterres] e a prisão do capitão António de Figueiredo e 
do tenente general António Machado de Brito por má conduta; remetendo a devassa à conspiração do 
sargento-mor do terço da praça, Pascoal Rodrigues Pontes, do capitão do Libolo, João de Figueiredo de 
Sousa, e da intervenção do ministro do convento de São José da Ordem Franciscana em Luanda, frei 
Francisco de Santo Agostinho. 
Anexo: mandado. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 75, 73 e 74. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1504. 
 

1505.  1682, Junho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre representação dos príncipes 
pretos que assistiam no presídio de Peniche, solicitando o acrescentamento da quantia que recebiam para 
o seu sustento.  
Anexo: aviso e consulta. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1505. 
 

1506.  1682, Junho, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento do contratador de 
Angola, Diogo da Fonseca Henriques, solicitando provisão, para que os governadores, capitães gerais, 
provedores da Fazenda como juízes conservadores do contrato e oficiais da câmara, justiça, guerra e 
fazenda de Angola cumprissem as condições do contrato e que o provedor da Fazenda, na qualidade de 
juiz privativo do dito contrato, pudesse dar licença aos navios, caso o governador se negasse a dar licença, 
estando os navios aparelhados na conformidade da condição 23; que administradores do contrato 
pudessem vigiar de perto as embarcações estrangeiras que frequentavam os portos de Angola, reiterando 
que apenas deveriam permanecer 48 horas, apenas para obterem mantimentos.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1506. 
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1507.  1682, Setembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre carta do provedor da Fazenda 
Real em Angola, Domingos de Azevedo Coelho, acerca do capitão do presídio de Ambaca, Cosmo 
Carvalho e Francisco Gomes de Sampaio deverem algumas quantias à Fazenda Real, relativas ao 
pagamento dos baculamentos, dificultando o seu assentamento nos postos em que foram providos.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1507. 
 

1508.  1682, Setembro, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real em Angola, Jerónimo da Veiga Cabral, ao [príncipe regente D. 
Pedro] informando que tomou posse do cargo e mencionado o estado geral da Fazenda Real e a falta de 
receitas para fazer os pagamentos em atraso aos filhos da folha.  
Anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1508. 
 

1509.  1682, Setembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre carta do provedor da Fazenda 
Real em Angola, Domingos de Azevedo de Coelho, de 26 de Janeiro de 1681, sobre as suas dúvidas 
acerca do provimento do padre do hábito de São Pedro, Francisco da Cunha, no cargo de capelão-mor do 
terço feito pelo governador e capitão-general de Angola, João da Silva e Sousa. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 83 e 41. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1509. 
 

1510.  1682, Novembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento de Luís de Barros 
Castelo, solicitando licença para renunciar de Massangano, na qual fora provido.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1510. 
 

1511.  1682, Novembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre a devassa tirada pelo ouvidor-
geral de Angola, João Teixeira Leitão, acerca da conspiração feita pelo sargento-mor Pascoal Rodrigues 
Pontes e João de Figueiredo contra o governador e capitão-general de Angola, João da Silva de Sousa. 
Anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 86 e 78. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1511. 
 

1512.  1682, Novembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento do ouvidor-geral 
de Angola, Matias de Almeida, solicitando provisão para apelar das sentenças dadas pelo juiz dos órfãos 
em São Tomé, após a morte da sua esposa Antónia Pina, em São Tomé, tendo o casal dois filhos, 
alegando que fora feito inventário e partilha dos bens, e o suplicante fora obrigado a pagar a vários 
credores a quem não devia nada. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 88 e 89. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. D. 1512. 
 

1513.  1682, Dezembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento do contratador do 
contrato de Angola, Diogo da Fonseca Henriques, solicitando provisão para que o governador e capitão-
general de Angola, [João da Silva de Sousa] desse execução à diligência na forma da condição 11.º do 
contrato de Angola e cobrasse todas as dívidas dos muitos credores de seu pai, Lopo da Fonseca 
Henriques, como fosse Fazenda Real, tal como constava nas predisposições da dita condição. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. D. 1513. 
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1514.  [ant. 1682, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO dos padres capuchinhos italianos da missão de Angola ao [príncipe regente D. Pedro] 
solicitando ordens necessárias para poderem seguir viagem na fragata “Santa Catarina” de que era capitão 
Domingos da Veiga Chaves.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1514. 
 

1515.  [ant. 1683] 
REGIMENTO dado pelo príncipe príncipe regente D. Pedro a um novo governador do reino Angola, com 
instruções para governar aquele reino. 
Obs.: doc. incompleto. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1515. 
 

1516.  1683, Fevereiro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre nomeação de pessoas para o 
posto de sargento-mor do terço de Angola, sendo candidatos André Duarte de Vasconcelos, Inácio de 
Larcaro, António Pinto Coelho e Francisco Veloso Soares.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1516. 
 

1517.  1683, Fevereiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real em Angola, Jerónimo da Veiga Cabral, ao [príncipe regente D. 
Pedro] sobre o mau estado que se encontrava as fortalezas de Angola e informando sobre a entrada de 
navios estrangeiros nos portos de Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1517. 
 

1518.  1683, Fevereiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre requerimento de Maria da 
Cunha, viúva de Baltazar Figueira Borges, solicitando confirmação da sesmaria que o antigo governador e 
capitão-general de Angola, André Vidal de Negreiros, concedera ao seu falecido marido. 
Anexo: bilhete e instrumentos em pública forma.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 95, 87 e 149; cx. 7, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1518. 
 

1519.  1683, [Fevereiro, 15, Lisboa] 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre as guerras contra o [falecido] rei 
Ginga, [D. Francisco Guterres] e uma informação do [antigo governador e capitão-general de Angola], Aires 
de Saldanha [de Sousa e Meneses ] sobre a matéria.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 118. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1519. 
 

1520.  1683, Março, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, João Teixeira Leitão ao [príncipe regente D. Pedro] sobre a residência 
que tirou ao seu [antecessor Matias de Almeida] e mencionado o capitão Jerónimo de Araújo de Azevedo, 
o antigo procurador do senado João Álvares da Costa, e o escrivão da câmara capitão Pedro Machado de 
Miranda. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 97. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1520. 
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1521.  1683, Abril, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João da Silva e Sousa, ao [príncipe regente D. Pedro] 
sobre a provisão que se passou ao contratador do contrato de Angola, Diogo Fonseca Henriques. 
Obs.: m. est.: anexo: contrato (cópia de condição), instrumentos em pública forma, auto (traslado) e 
certidão. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1521. 
 

1522.  1683, Abril, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda de Angola, Jerónimo da Veiga Cabral, ao [príncipe regente D. Pedro] 
sobre as fardas da Infantaria. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1522. 
 

1523.  1683, Maio, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre nomeação de pessoas para o 
posto de capitão do presídio de Massangano, sendo candidato António Vilas Boas. 
Anexo: bilhete e consulta.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1523. 
 

1524.  1683, Maio, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre o papel que Luís Lobo que se 
encontrava nomeado para o cargo de governador e capitão-general de Angola apresentou ao dito 
Conselho acerca do socorro de 400 soldados que pretendia levar para Angola e demais assuntos 
relacionados com aquele governo. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1524. 
 

1525.  1683, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João da Silva e Sousa, ao [príncipe regente D. Pedro] 
sobre a morte do governador de São Tomé, António de Castro de Sousa. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1525. 
 

1526.  1683, Setembro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CAPITULAÇÕES (cópia) condicionais para a concordata de paz entre o príncipe regente D. Pedro e a 
rainha Ginga, [D. Vitória Guterres]. 
Obs.: cópia feita em São Paulo da Assunção de Luanda em 24 de Novembro de 1684. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 163. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1526. 
 

1527.  1683, Setembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao [príncipe regente D. Pedro] sobre carta do governador e capitão-
general de Angola, João da Silva de Sousa, de 12 de Março de 1683, acerca dos socorros de gente e 
cavalos que tinham chegado à Angola vindos do Brasil. 
Anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 110, 99 e 100. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1527. 
 

1528.  [ant. 1683, Setembro, 12] 
CONSULTA (minuta) do [Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro] satisfazendo o determinado 
na resolução de uma outra consulta acerca do socorro necessário a Angola.  
AHU-Angola, cx. 181, doc. 126. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1528. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 258 / 1286 

 

1529.  1683, Outubro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de António Gomes de Deus, 
solicitando provisão para que um ministro da Justiça ou Fazenda procedesse ao sequestro dos bens do 
antigo procurador do contrato na Bahia, Domingos Luís de Sá, na qualidade de caixa do contratador de 
Angola, Diogo Henriques da Fonseca.  
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1529. 
 

1530.  1683, Outubro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a residência que o ouvidor-geral de Angola, 
João Teixeira Leitão, tirou ao seu antecessor Matias de Almeida. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 113, 11 e 1. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1530. 
 

1531.  1683, Outubro, 18, Lisboa 
OFÍCIO do antigo governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Sousa e Meneses, ao 
[secretário do Conselho Ultramarino], André Lopes de Lavre, sobre a má experiência que teve quando 
mandou repartir os cavalos da tropa pelos moradores de Luanda, na sequência de uma proposta do 
provedor da Fazenda do [reino de Angola].  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 114. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1531. 
 

1532.  [ant. 1683, Novembro, 15] 
REQUERIMENTO do capitão António Rodrigues de Elvas ao rei [D. Pedro II] solicitando o ofício de 
meirinho da correição de Olinda, em satisfação ao alvará de promessa que havia recebido de mercê e do 
tempo de serviço em Angola e na Bahia. 
Anexo: alvará, provisão e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 115. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1532. 
 

1533.  1683, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do provedor da Fazenda de Angola, 
Jerónimo da Veiga Cabral, informando da presença de navios ingleses e holandeses em Benguela para 
fazer comércio de marfim e escravos em conluio com o capitão-mor daquele presídio, acarretando 
prejuízos para o contrato de Angola e para a Fazenda Real, advertindo que os mesmos estrangeiros 
vendiam armas, pólvora e balas aos gentios.  
Anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 116, 81, 96, 101, 102 e 109. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1533. 
 

1534.  1683, Dezembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre requerimento de José Harduvicos 
solicitando provisão de preferência para que a nau Jerusalém pudesse sair do porto de Angola mediante o 
pagamento de uma quantia como donativo. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 117. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1534. 
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1535.  1684, Janeiro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda de Angola, Jerónimo da Veiga Cabral, ao rei [D. Pedro II] remetendo 
traslados das escrituras feitas ao capitão da nau Santo António e Almas, Manuel Soares Ferreira, e ao 
capitão da nau Nossa Senhora da Piedade, Luís Antunes Viana, sobre as preferências dos navios. 
Anexo: escrituras.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 119. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1535. 
 

1536.  [post. 1684, Janeiro, 30] 
INFORMAÇÃO dos serviços de Jorge de Barros Leite entre 1663 e 1684. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 152. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1536. 
 

1537.  1684, Fevereiro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de um ministro que pudesse ir 
para Angola no lugar de António Rodrigues Banha. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 120. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1537. 
 

1538.  1684, Fevereiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Serafina Rebela, viúva do 
capitão António da Cunha e moradora na cidade de Luanda, solicitando que fosse tirada uma devassa 
acerca das circunstâncias da morte do seu marido. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 121. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1538. 
 

1539.  1684, Fevereiro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre se encontrar vaga a Companhia de Infantaria 
de guarnição da praça de Luanda para qual se encontrava provido Francisco de Bivar Mascarenhas. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 122. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1539. 
 

1540.  1684, Fevereiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Pascoal Rodrigues Pontes, 
solicitando provisão determinando que lhe fosse levado em conta o tempo que exerceu o posto de 
sargento-mor de Angola, contando desde que foi deles afastado pelo governador João da Silva e Sousa e 
que lhe pagassem seus soldos. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 123. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1540. 
 

1541.  1684, Fevereiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a queixa que António Machado de Brito fez 
acerca do mau procedimento que o governador e capitão-general de Angola, João da Silva e Sousa, teve 
para com ele quando regressou da guerra contra o rei Ginga, [D. Francisco Guterres]. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 124. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1541. 
 

1542.  [ant. 1684, Fevereiro, 19] 
REQUERIMENTO do contratador de Angola, Diogo da Fonseca Henriques, ao rei [D. Pedro II] solicitando 
que o governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva, lhe desse posse do contrato, dando-lhe 
ajuda necessária para a sua boa administração.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 125. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1542. 
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1543.  1684, Fevereiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para as três 
companhias de Infantaria que se encontravam vagas em Angola, sendo candidatos Martinho Teixeira de 
Mendonça, Constantino Telo, Francisco Correia de Mesquita, José Antunes da Fonseca, Manuel Pinto, 
António Pacheco, Estêvão Pereira Bacelar, Vicente Pinheiro de Aragão, Manuel de Oliveira Botelho e 
António Marques.  
Anexo: informações de serviço. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 126, 84 e 98; cx. 11, doc. 141. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1543. 
 

1544.  1684, Março, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de João Soares, morador em 
Angola, solicitando provisão impedindo o governador daquele reino de o mandar para a guerra no sertão, 
devido a sua pouca saúde e a sua idade. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 127. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1544. 
 

1545.  1684, Março, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da fortaleza de Muxima, por tempo de três anos, sendo candidato Vicente Ribeiro. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 128. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1545. 
 

1546.  1684, Março, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da fortaleza da fortaleza de Cambambe, por tempo de três anos, sendo candidato Manuel Teles de 
Sousa.  
Anexo: bilhete e informação de serviço.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 129. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1546. 
 

1547.  1684, Março, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o capitão da nau Nossa Senhora da 
Encarnação, António Dias Lisboa, o capitão da nau Nossa Senhora da Pilar, António Neto, o moço, e o 
capitão da nau Jesus Maria José, João da Silva, que iriam para Angola e solicitaram patentes de capitães-
de-mar-e-guerra ad honorem e das ditas naus. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 130. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1547. 
 

1548.  1684, Março, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de João Figueiredo e Sousa 
solicitando ajuda de custo para poder embarcar para Angola na companhia de seu filho na próxima 
monção. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 131. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1548. 
 

1549.  1684, Março, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do provedor e irmãos da 
Misericórdia da cidade de São Paulo da Assunção de Angola solicitando o acrescentamento das suas 
ordinárias. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 132. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1549. 
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1550.  1684, Março, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do nomeado sargento-mor 
de Angola, André Duarte de Vasconcelos, que solicitou provisão para vencer os soldos do dito posto desde 
o dia que embarcar para Angola. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 133. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1550. 
 

1551.  1684, Março, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Filipe Machado, solicitando 
ajuda de custo para embarcar para Angola na próxima monção. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 134. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1551. 
 

1552.  1684, Março, 16, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino nomeando Manuel de Aguiar para o cargo de escrivão das 
diligências, sendo estas no reino de Angola e da responsabilidade do doutor António Rodrigues Banha, 
nomeando ainda António Álvares da Costa para meirinho.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 135. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1552. 
 

1553.  1684, Março, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão-mor das terras do 
jaga Cassanje, morador na vila de Massangano, António de Figueiredo de Sousa, solicitando provisão para 
que o sindicante ou ouvidor-geral que fosse ao reino de Angola tirasse segunda devassa da culpa que lhe 
imputou o governador e capitão-general de Angola, João da Silva e Sousa, e lhe desse livramento, 
recebendo uma sentença justa. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 136. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1553. 
 

1554.  1684, Março, 18, Lisboa 
CARTA DE LEI de D. Pedro II proibindo que os negros cativos levados de Angola para as partes do Brasil 
fossem transportados e tratados com desumanidade, contendo 23 capítulos sobre o transporte de 
escravos. 
Obs.: doc. impresso.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 137. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1554. 
 

1555.  1684, Março, 19, Lisboa 
DECLARAÇÃO do [secretario de Estado, Bispo nominal do Rio de Janeiro], Manuel Pereira, dando conta 
que o recém-nomeado governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva, embarcou na armada 
que foi para Turim, levando a seu cargo a nau Nossa Senhora da Conceição. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 138. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1555. 
 

1556.  1684, Março, 20, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o desembargador sindicante em Angola averiguasse 
se o contratador de Angola respeitava as obrigações do dito contrato.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 139. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1556. 
 

1557.  1684, Março, 20, [Lisboa] 
ESCRITO informando o parecer do [novo governador e capitão-general de Angola], Luís Lobo [da Silva] 
sobre ser conveniente formar em Angola uma Companhia de mulatos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 140. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1557. 
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1558.  1684, Março, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do mestre ferrador, Francisco 
Matos, solicitando que o governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva, lhe desse duas 
praças naquele reino, uma vez que iria na sua companhia como ferrador da sua cavalaria. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 141. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1558. 
 

1559.  1684, Março, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão de cavalos 
dePascoal Rodrigues Pontes, solicitando provisão para vencer seus soldos desde do dia do embarque para 
Angola. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 142. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1559. 
 

1560.  1684, Março, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Pascoal Lobo de Mesquita, 
morador na cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda], solicitando os ofícios do tabelião do público 
judicial e notas e de escrivão da ouvidoria, auditoria-geral e da câmara daquele reino, em satisfação aos 
seus serviços. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 143. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1560. 
 

1561.  1684, Março, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do nomeado capitão de 
Muxima, Vicente Ribeiro, solicitando provisão para vencer seus soldos desde o dia que embarcasse para 
Angola.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 144. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1561. 
 

1562.  1684, Março, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do proprietário dos ofícios 
meirinho do mar e patrão-mor de Angola, José Pimentel, solicitando prorrogação do tempo de serventia de 
João Martins nos ditos ofícios. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 145. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1562. 
 

1563.  1684, Março, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do nomeado ouvidor de 
Angola, licenciado Luís Álvares Preto, solicitando vencer seus os ordenados desde o dia que embarcasse 
para Angola. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 146. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1563. 
 

1564.  1684, Abril, 11, Lisboa 
ESCRITO do [presidente do Conselho Ultramarino], conde de Vale dos Reis, [D. Nuno de Mendonça] ao 
[secretário do Conselho Ultramarino], André Lopes Lavre, sobre as verbas para a construção do colégio ou 
seminário destinado à instrução de doze negros, e dado que as obras seriam custeadas pela Fazenda Real 
seria necessário usar o dinheiro do donativo para o acordo de paz com a Holanda e este já não seria 
enviado para Bahia.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 148. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1564. 
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1565.  1684, Maio, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
ESCRITO de João Vilar ao [secretário do Conselho Ultramarino], André Lopes Lavre, agradecendo as 
mercês que tinha recebido e mencionando o capitão Estêvão Dias Porto. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 150. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1565. 
 

1566.  1684, Junho, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do meirinho dos armazéns, 
Francisco Lopes, solicitando ajuda de custo relativa ao trabalho que tivera com o apresto do socorro que foi 
para o reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 151. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1566. 
 

1567.  1684, Agosto, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do João Figueiredo e Sousa, 
solicitando que os seus papéis fossem admitidos para despacho sem as certidões do registo das mercês.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 153. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1567. 
 

1568.  1684, Setembro, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, João Teixeira Leitão, ao rei [D. Pedro II] remetendo a certidão 
atestando que entregou ao provedor da Fazenda, capitão-mor Jerónimo da Veiga Cabral, a carta que o dito 
monarca lhe tinha enviado. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 154. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1568. 
  

1569.  1684, Outubro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelos juízes, vereadores e procurador e oficiais do senado da câmara da cidade de 
São Paulo da Assunção [de Luanda] reino de Angola atestando os serviços do capitão José Barbosa Leal.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 155. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1569. 
 

1570.  1684, Outubro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO do provedor da Fazenda Real de Angola, capitão Jerónimo da Veiga Cabral, atestando os 
serviços do capitão José Barbosa Leal.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 156. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1570. 
 

1571.  1684, Outubro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do provedor-mor da Fazenda do estado 
do Brasil, Francisco Lamberto, acerca das charruas que lhe foi ordenando fretar para levar cavalos para 
Angola. 
Obs.: ver AHU_CU_005-02, Cx. 27, D. 3243. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 157. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1571. 
 

1572.  1684, Novembro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda de Angola, Jerónimo da Veiga Cabral, ao rei [D. Pedro II] sobre o estado 
de Angola depois da chegada do novo governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva e o seu 
desempenho no exercício das suas funções. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 158. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1572. 
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1573.  1684, Novembro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara de Angola, ao rei [D. Pedro II] sobre a chegada do novo governador e 
capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva, e da forma como exercia aquele governo. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 159. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1573. 
 

1574.  1684, Novembro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara de Angola, ao rei [D. Pedro II] informando das exéquias fúnebres que se 
fizeram pela morte do rei D. Afonso VI. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 160. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1574. 
 

1575.  1684, Novembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO do estado em que se encontrava o reino de Angola: suas províncias e conquistas; do número 
de homens de guerra e moradores; dos presídios, bem como dos armamentos e munições que 
encontravam no armazém da cidade de Luanda e feitorias dos presídios; e dos sobas vassalos do rei de 
Portugal. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 161. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1575. 
 

1576.  1684, Novembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva, ao rei [D. Pedro II] sobre as 
exéquias fúnebres que se fizeram pela morte do rei D. Afonso VI e da rainha D. Luísa de Gusmão.  
AHU-Angola, cx. 12, doc. 162. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1576. 
 

1577.  1684, Novembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda de Angola, Jerónimo da Veiga Cabral, ao rei [D. Pedro II] remetendo o 
traslado dos regimentos que encontrou na provedoria da Fazenda Real de Angola e informando o seu 
parecer sobre as que se podia efectuar no regimento da provedoria para a sua boa administração. 
Anexo: regimento (traslado). 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 164. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1577. 
 

1578.  1684, Dezembro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva, ao rei [D. Pedro II] sobre o decreto 
régio que determinou a forma de preferência dos navios que depois de carregados faziam viagem de 
Angola para Portugal ou para as outras conquistas. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 165. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1578. 
 

1579.  1684, Dezembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para a serventia do 
ofício de escrivão do mar de Angola, sendo candidato António de Abreu. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 12, doc. 167. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1579. 
 

1580.  1684, Dezembro, 24, [Lisboa] 
ESCRITO (cópia) do Bispo frei Manuel Pereira ao [presidente do Conselho Ultramarino], conde [de Vale 
dos Reis, D.] Nuno de Mendonça, sobre o alívio de um luto, a partir do 6 de Janeiro de 1684, dia de Reis, 
aniversário da infanta, [Isabel Luísa Josefa de Bragança].AHU-Angola, cx. 12, doc. 168. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1580. 
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1581.  1685, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento dos irmãos da irmandade do 
Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora dos Remédios de Angola, solicitando licença para 
mandarem um patacho ao Brasil por tempo de dez anos e com preferências perante os que tiverem 
licença.  
Anexo: consulta, consulta (cópia), escrito e bilhete.  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1581. 
 

1582.  1685, Janeiro, 17, Lisboa 
PROVISÃO do rei [D. Pedro II] ordenando que provedor da Fazenda de Angola cobrasse os dízimos de 
todas as fazendas que os religiosos possuíssem no reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1582. 
 

1583.  1685, Janeiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Benguela, sendo candidatos Manuel de Inojosa e José da Fonseca Vilhena.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1583. 
 

1584.  1685, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de D. Maria de Meireles 
Cortes, viúva do capitão-mor de Angola, Luís Lopes de Sequeira, solicitando provisão para que se 
levassem em conta os soldos que o seu falecido marido recebeu debaixo de fiança até que fosse 
confirmado no posto de capitão-mor de campo que exercia por provimento do governador e capitão-general 
de Angola, ficando desobrigada de repor os ditos salários.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1584. 
 

1585.  [ant. 1685, Março, 19] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria na praça de São Paulo da Assunção de Luanda, Constantino 
Telo, ao rei [D. Pedro II] solicitando ser provido no ofício de provedor da Fazenda de Angola, em satisfação 
dos seus serviços. 
Anexo: certidões, requerimentos e instrumentos em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D.  
 

1586.  1685, Março, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís da Silva Lobo, ao rei [D. Pedro II] informando que 
mandou assentar alguns mulatos para servirem na Cavalaria e Infantaria, advertindo que era conveniente 
não fazer alterações na companhia dos negros que tinha sido formada pelo antigo governador e capitão-
general de Angola, Aires de Saldanha [de Sousa e Meneses ].  
Obs.: anexo cortado; anexo: escrito (fragmento).  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1586. 
 

1587.  1685, Abril, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [desembargador] António Rodrigues Banha ao rei [D. Pedro II] sobre a ordem régia para se tirar 
nova devassa à queixa de António de Figueiredo de Sousa, caso que já tinha sido sentenciado pelo 
governador e capitão-general de Angola, João da Silva de Sousa, e pelo ouvidor-geral de Angola, mas o 
suplicante tinha apelado da sentença.  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1587. 
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1588.  1685, Setembro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a residência que o desembargador António 
Rodrigues Banha tirou em Angola ao governador Aires de Saldanha de Meneses e Sousa. 
Anexo: despacho, escrito, carta e carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1588. 
 

1589.  1685, Outubro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Lobo da Silva, informando que os moradores tinham ficado mais atenuados após o sucesso 
da guerra contra o falecido rei Ginga, [D. Francisco Guterres]; que o jaga de Cassanje havia alterado a 
correspondência do comércio após ter obtido uma vitória e aproveitado o enfraquecimento do poder da 
rainha Ginga, [D. Vitória Guterres]; remetendo cópia do tratado de paz com a dita rainha; da presença de 
um navio inglês em Angola e de um patacho do antigo governador e capitão-general de Angola, João da 
Silva e Sousa, que vinha de Pernambuco com um carregamento de aguardentes, explicando que dada a 
proibição régia para o transporte de aguardente tinham arrombado as vasilhas de aguardante. 
Anexo: carta e escrito. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1589. 
 

1590.  1685, Outubro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Luís Mendes Henriques, 
solicitando confirmação do posto de engenheiro em que fora provido pelo antigo governador e capitão-
general de Angola, João da Silva e Sousa. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1590. 
 

1591.  1685, Novembro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
feitor da Fazenda Real de Angola, sendo candidatos José da Fonseca da Vilena e Manuel Fonseca 
Laborão. 
Anexo: informação e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1591. 
 

1592.  1685, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão-mor de Benguela, 
Manuel de Inojoza, solicitando ajuda de custo para poder embarcar e exercer o posto.  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1592. 
 

1593.  1685, Dezembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor de Angola, sendo candidatos António de Alemão e Diogo Simão de Bulhões. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1593. 
 

1594.  1686, Janeiro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a residência que se tirou no reino de Angola 
por ordem do ouvidor-geral, Luís Álvares Preto, ao seu antecessor, o bacharel João Teixeira Leitão. 
Anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1594. 
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1595.  1686, Fevereiro, 21, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
LETRA passada ao [secretario do Conselho Ultramarino], Manuel Lopes de Lavre, relativa a uma quantia 
destinada ao dote do casamento [de D. Catarina de Bragança e Carlos II de Inglaterra] e para [os custos] 
da celebração da paz com a Holanda. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1595. 
 

1596.  1686, Fevereiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Francisco Pereira, 
solicitando confirmação de uma mercê de trinta braças de terra de uma sesmaria dada pelo governador e 
capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva. 
Anexo: bilhete e escrito. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1596. 
 

1597.  1686, Março, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do contratador de Angola, 
António Gomes de Deus, solicitando provisão de preferência para o navio que levasse as fazendas do 
contrato e às demais embarcações que estivessem em Angola, porque de outra forma seria difícil encontrar 
uma embarcação para fazer o dito transporte. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1597. 
 

1598.  1686, Março, 16, São Paulo [de Assunção de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo desembargador da Casa da Relação da Bahia, ouvidor do crime e sindicante em 
Angola, António Rodrigues Banha, atestando que sobre as diligências de que fora incumbido de fazer em 
Angola, entre as quais tomar as contas da Fazenda Real, tinha procurado notificar as pessoas que teriam 
de apresentar contas, entre eles o capitão José Barbosa Leal.  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1598. 
 

1599.  1686, Março, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da fortaleza de Ambaca, sendo candidatos Francisco Godinho da Costa, Estevão Pereira Bacelar e 
Miguel Nunes.  
Anexo: bilhete e escrito. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1599. 
 

1600.  1686, Março, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Lobo da Silva, do reitor da Companhia de Jesus João Ribeiro, e do provedor da Fazenda 
Real, [Jerónimo da Veiga Cabral], acerca das obras do colégio ou seminário da Companhia de Jesus que 
seria construído em Angola, destinado à educação de doze moços negros que seriam instruídos e 
doutrinados a fim de acederem às ordens sacras. 
Anexo: cartas, escritos, aviso (minuta), informação, alvará (cópia) e provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 19; cx. 12, doc. 147 e 166. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1600. 
 

1601.  1686, Março, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
governador e capitão-general de Angola, uma vez que o governador Luís Lobo da Silva estava no segundo 
ano do seu triénio, sendo candidatos D. Luís de Lencastre e Alexandre de Moura e Albuquerque. 
Obs.: m. est.; anexo: bilhete, pareceres e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 13, D. 1601. 
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1602.  1686, Maio, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
INSTRUMENTO EM PÚBLICA FORMA com teor de uma certidão passada pelo escrivão da Fazenda Real, 
Vedoria, Contadoria e da Matricula das gentes da guerra decapitão Vicente Borges Pinheiro, atestando que 
no livro quinto das fortalezas de Angola estava registado um assento sobre uma fé de ofícios do tempo de 
serviço do capitão-mor de Cazanga e do forte da barra do Coringa, José Barbosa Leal, que serviu entre 
1663 e 1683. 
Anexo: certidões, instrumento em pública forma e mandados. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1602. 
 

1603.  1686, Junho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento dos contratadores de Angola, 
Diogo da Fonseca Henriques e António Gomes de Deus solicitando alvará autorizando citarem o 
procurador da Real em Angola no processo que têm sobre as perdas que tiveram porque o governador e 
capitão-general de Angola lhes tinha obrigado a negociar as macutas [moeda de cobre africana] para a 
Infantaria há um valor abaixo do que era praticado. 
Anexo: relação bilhete. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1603. 
 

1604.  1686, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do cabido de São Paulo da Assunção 
[de Luanda] dando conta do falecimento do Bispo, D. Frei Manuel da Natividade e das dúvidas em matérias 
de jurisdição que tiveram em relação ao carmelita descalço João da Cruz, que tinha ido da Bahia para 
Angola. 
Obs.: m. est.; anexo: carta, certidões, requerimentos e escritos. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1604. 
 

1605.  1686, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da capitania de Cambambe, sendo candidato Paulo Temudo de Barros. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1605. 
 

1606.  1686, Setembro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da fortaleza de Muxima, sendo candidato Diogo Soares. 
Anexo: bilhete, requerimento, certidões e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1606. 
 

1607.  1686, Setembro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo desembargador da Casa da Relação da Bahia, ouvidor do crime e sindicante em 
AngolaAntónio Rodrigues Banha, atestando ter averiguado o procedimento dos oficiais da Fazenda dos 
defuntos e ausentes e tomar as contas a todos os tesoureiros delas, declarando que procederam bem, 
principalmente o tesoureiro geral, capitão-mor José Barbosa Leal, que serviu durante onze anos. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1607. 
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1608.  1686, Novembro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CERTIDÃO passada pelo escrivão da auditoria eclesiástica na cidade de São Paulo da Assunção em 
Angola, padre João Álvares Fontes, atestando que o provisor e vigário geral, padre Ferreira Garro, 
mandara afixar nas portas das freguesias da cidade um edital para que os clérigos do Bispado que tinham 
fugido para os campos, não pudessem ir como capelães dos navios e que regressassem para a cidade. 
Obs.: MMA, 1ª série vol. XIV (1686-1699), 1985, Lisboa: Academia Portuguesa da História, pp. 25 e 26; 
anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1608. 
 

1609.  [ant. 1686, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO do clérigo presbítero-mor na cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda], padre 
Manuel Chamorro, ao rei D. Pedro II solicitando decreto real para não ser obrigado a embarcar como 
capelão nos navios que estavam de partida para o Brasil. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1609. 
 

1610.  1686, Novembro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CERTIDÃO passada pelo cónego prebendado da sé do Congo e Angola e secretário do cabido na cidade 
de São Paulo da Assunção em Angola, Feliciano da Vide, atestando que nos livros dos acordos se 
encontrava assentado um termo pelo qual o governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva, 
através do ouvidor-geral de Angola, Luís Álvares Preto, determinara que o cabido nomeasse capelães para 
irem nas embarcações com destino ao Brasil, tal como fazia o antigo Bispo D. Frei Manuel da Natividade. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1610. 
 

1611.  1686, Dezembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de José da Fonseca de Vilena 
que encontrava-se nomeado para o cargo de feitor da Fazenda Real de Angola solicitando provisão para 
vencer o ordenado do feitor da Fazenda Real de Angola desde do dia que embarcar para aquele reino. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 31.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1611. 
 

1612.  1686, Dezembro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
INSTRUMENTO EM PÚBLICA FORMA sobre uma certidão passada pelo escrivão e clérigo na cidade de 
São Paulo da Assunção [de Luanda], padre João Álvares Fontes, atestando que em seu poder se 
encontrava um requerimento do capitão e avançador do navio São António e Almas, Manuel Garcia 
Ribeiro, dirigido ao cabido, solicitando que fosse nomeado um capelão para ir na dita embarcação para 
São Luís do Maranhão. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 30.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1612. 
 

1613.  1686, Dezembro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo cónego e secretário do cabido da sé vacante do Bispado do Congo e Angola, 
Feliciano da Vide com o teor da provisão de nomeação feita pelo Arcebispo da Bahia a favor do cónego da 
Sé, provisor e vigário geral do Bispado, Pedro Ferreira Garro. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 32.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1613. 
 

1614.  1686, Dezembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do nomeado para o posto de 
capitão de Cambambe, Paulo Temudo de Barros, solicitando provisão para vencer o ordenado do feitor da 
Fazenda Real de Angola desde o dia que embarcasse para aquele reino. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 33.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1614. 
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1615.  1686, Dezembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de João de Macedo Claris 
solicitando ordem para que o provedor da Fazenda Real de Angola lhe tomasse contas relativo ao cargo de 
feitor da Fazenda Real que se encontrava a servir uma vez que quando o capitão Estêvão Dias Porto fez 
deixação do dito cargo não se conseguiu ninguém em Angola para assumir cargo. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 34.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1615. 
 

1616.  [post. 1686] 
CARTA (minuta) dirigida ao [rei D. Pedro II] sobre o embarque de escravos para o Brasil, mencionando a 
proibição régia para que nenhuma embarcação que transportasse escravos saísse de Angola sem capelão, 
na mesma forma que os escravos não podiam embarcar sem receber o batismo e informando que os 
capelães fugiam das suas responsabilidades de catequisar e batizar os escravos. 
Obs.: publicada in MMA, 1ª série vol. XIV (1686-1699), 1985, Lisboa: Academia Portuguesa da História, pp. 
34 a 36. 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1616. 

1617.  1687, Janeiro, 13, Lisboa 
BILHETE do Conselho Ultramarino para que se passe provisão ao capitão da fragata Nossa Senhora da 
Conceição e Santo António, Manuel Ribeiro Quaresma, para que a embarcação tivesse preferência sobre 
todos os outros navios para sair de Angola. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1617. 
 

1618.  1687, Janeiro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a residência que o desembargador António 
Rodrigues Banha tirou ao antigo governador e capitão-general de Angola, João da Silva e Sousa. 
Anexo: carta e carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 36.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1618. 
 

1619.  1687, Fevereiro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva, ao rei [D. Pedro II] sobre uma 
irregularidade no provimento de um vigário para a igreja de Nossa Senhora dos Remédios na cidade de 
São Paulo da Assunção de Luanda, que se encontrava vacante por suspensão do vigário, tendo o cabido 
provido outro vigário sem o aval do governador, violando assim o estilo de provimento nas igrejas do 
Bispado; desta forma solicitava ordem real para que fosse guardado o estilo de provimento dos vigários 
com côngrua da Fazenda Real, devendo o ordinário (bispo) nomear uma pessoa idónea para o governador 
e este apresentava-o em nome do monarca. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 37.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1619. 
 

1620.  1687, Março, 15, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei D. Pedro II ao governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva, 
ordenando que as religiões [ordens religiosas] que tivessem conventos em Angola e cujos religiosos não se 
encontravam suficientemente aplicados na evangelização dos gentios fossem advertidas e, no caso de 
persistirem com o comportamento, as suas províncias seriam extintas e o trabalho entregue a outras 
ordens.  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 38.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1620. 
 

1621.  1687, Março, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Massangano, sendo candidatos Afonso de Albertim Furão e Diogo de Lemos Nobre. 
Anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 39.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1621. 
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1622.  1687, Março, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão da companhia do 
terço da guarnição da cidade de São Paulo da Assunção de Luanda, Constantino Telo, solicitando licença 
para viajar para Portugal para tratar de negócios.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 40.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1622. 
 

1623.  [post. 1687, Abril, 18] 
REQUERIMENTO de António de Maris Sarmento ao rei [D. Pedro II] solicitando ser provido no posto de 
capitão da fortaleza de Santo Amaro, posto que já vinha ocupando desde de Março de 1687 por ordem do 
governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva, por falecimento do capitão da dita fortaleza 
António de Campos. 
Obs.: m. est.; anexo: informação e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 41.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1623. 
 

1624.  [ant. 1687, Maio, 4] 
REQUERIMENTO de Maria de Andrada, viúva de Manuel Lopes e mãe do falecido António Mendes de 
Figueiredo, ao rei D. Pedro II solicitando receber uma tença que fora concedida ao seu filho, mas que ele 
não chegou a lograr, para usufruto da suplicante e de duas netas, Luísa de Andrada e Teresa de Jesus, 
que estavam em extrema pobreza, alegando que os serviços e a tença do filho lhe pertenciam por 
sentença de justificação. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1624. 
 

1625.  1687, Maio, 27, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o provimento do ofício de provedor 
da Fazenda Real de Angola, tendo em conta o documento que fez o desembargador Sebastião Cardoso, 
matéria que já tinha sido anteriormente consultada.  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 43.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1625. 
 

1626.  [ant. 1687, Setembro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão João Henrique de Aguilar, ao rei [D. Pedro II] solicitando ser admitido como 
opositor ao posto de capitão da [nau] e fortaleza da Ponta de Areia. 
Anexo: requerimentos, carta patente e certidões. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 47.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1626. 
 

1627.  [post. 1687] 
REQUERIMENTO de D. Margarida Francisca da Silva, viúva do antigo governador e capitão-general de 
Angola, Luís Lobo da Silva, ao rei [D. Pedro II] solicitando ordem para que fosse dada execução à 
resolução régia [acerca dos bens do seu falecido marido].  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 48.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1627. 
 

1628.  [post. 1687] 
RELAÇÃO de cartas de serviço enviadas pelo governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva, 
ao rei [D. Pedro II] durante o ano de 1687. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 49.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1628. 
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1629.  1688, Janeiro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre um papel do novo governador e capitão-
general de Angola, João de Lencastre, em que solicitava quatrocentos homens para levar em sua 
companhia para Angola. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 65.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1629. 
 

1630.  1688, Janeiro, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do ouvidor-geral de Angola, Luís 
Álvares Preto, queixando-se que o governador Luís da Silva Lobo tinha provido os criados pessoais nos 
ofícios da Justiça, advertindo que os mesmos não tinham aptidão para exercer os ditos cargos e sobre o 
que escreveu o governador acerca da acusação.  
Anexo: cartas e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 50.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1630. 
 

1631.  1688, Fevereiro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do governador e capitão-general de 
Angola, Luís da Silva Lobo, e do provedor da Fazenda Real, Jerónimo da Veiga Cabral, acerca dos motivos 
para se fazer guerra ao jaga Caconda do distrito de Benguela. 
Anexo: cartas, certidão e instrumentos em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 51.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1631. 
 

1632.  1688, Fevereiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Lobo da Silva, e do provedor da Fazenda Real daquele reino, Jerónimo da Veiga Cabral, 
acerca dos motivos do dito governador em não dar posse a Manuel de Inojosa no posto de capitão-mor de 
Benguela, para qual fora provido com patente real. 
Anexo: mandado, cartas, certidão e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 52.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1632. 
 

1633.  1688, Fevereiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Rodrigues da Costa de 
Almeida, morador em Angola, solicitando a propriedade do ofício de provedor da Fazenda Real de Angola, 
oferecendo um donativo. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 53.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1633. 
 

1634.  1688, Fevereiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão Sebastião Vaz, 
solicitando patente de capitão-de-mar-e-guerra, uma vez que a sua nau iria para Angola levar o novo 
governador, João de Lencastre.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 54.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1634. 
 

1635.  1688, Fevereiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Lobo da Silva e do provedor da Fazenda Real de Angola, Jerónimo da Veiga Cabral, acerca 
do auto de desobediência que o dito governador mandou fazer com o dito provedor por este não ter dado 
baixa a Manuel de Inojosa no posto de capitão-mor de Benguela para que José da Fonseca Vilhena fosse 
provido no dito posto. 
Anexo: cartas, mandado e auto. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 55.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1635. 
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1636.  1688, Fevereiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do contratador de Angola, Diogo da 
Fonseca Henriques, queixando-se das violências de que era alvo por parte do governador e capitão-
general de Angola, Luís Lobo da Silva. 
Anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 56.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1636. 
 

1637.  1688, Fevereiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Lobo da Silva, de 22 de Fevereiro de 1687, em resposta à uma ordem régia de 18 de Outubro 
de 1685, dando conta dos rendimentos dos baculamentos e as despesas que se fez. 
Anexo: cartas e certidões.  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 57.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1637. 
 

1638.  1688, Fevereiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre consulta do Desembargo do Paço acerca 
dos sujeitos nomeados para o cargo de ouvidor-geral de Angola terem também de servirem no cargo de 
provedor da Fazenda Real em Angola. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 62.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1638. 
 

1639.  1688, Fevereiro, 26, [Lisboa] 
ESCRITO do antigo governador e capitão-general de Angola, Aires de Saldanha de Sousa e Meneses, ao 
[secretário do Conselho Ultramarino], André Lopes de Lavre, dando parecer sobre a quantia dos direitos 
reais a aplicar em cada ano para a fortificação da cidade de Luanda, sendo que todos os direitos reais 
cobrados no reino de Angola estavam destinados ao dote de casamento de D. Catarina de Bragança [com 
D. Carlos II de Inglaterra], à paz com a Holanda, aos gastos com a Infantaria, à folha dos eclesiásticos, às 
ordinárias dos oficiais régios, aos reparos dos presídios, entre outras obrigações. 
Anexo: escritos, cartas, pareceres e decreto.  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 58.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1639. 
 

1640.  1688, Fevereiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o cargo de 
secretário do governo de Angola, sendo candidatos António Coelho Guerreiro e Luís Teixeira de Brito 
Pimentel. 
Anexo: mandado e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 59.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1640. 
 

1641.  1688, Março, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do proprietário do ofício de 
meirinho do mar e patrão-mor de Angola, José Pimenta, solicitando a prorrogação da serventia dos ditos 
ofícios a João Martins.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 60.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1641. 
 

1642.  1688, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do novo governador e capitão-
general de Angola, D. João de Lencastre, solicitando ordem para receber os seus soldos desde do dia que 
embarcar para Angola.  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 61.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1642. 
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1643.  1688, Março, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do nomeado ouvidor-geral de 
Angola, licenciado António Pacheco de Almeida, solicitando receber ajuda de custo para as despesas da 
viagem para Angola. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 62.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1643. 
 

1644.  1688, Março, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do recém-nomeado Bispo de 
Angola, João Franco de Oliveira, solicitando ajuda de custo para a viagem à Angola e uma provisão para 
que fosse pago em Angola na forma de estilo.  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 63.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1644. 
 

1645.  1688, Março, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre consulta de 10 de Março de 1688 acerca da 
nomeação de pessoas para o posto de capitão de Artilharia de Angola, sendo candidatos António Dantas, 
António Raposo Casco e António Astuto. 
Anexo: consulta, declarações, informação de serviço (fragmento), carta, escrito e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 64.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1645. 
 

1646.  1688, Março, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do governador e capitão-
general de Angola, Luís Lobo da Silva, solicitando provisão para que lhe tirassem residência, uma vez que 
João de Alencastre fora nomeado para sucedê-lo no dito cargo. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 66.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1646. 
 

1647.  1688, Março, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do vice prefeito da missão dos capuchinhos no Congo e Angola, frei José Maria de Busseto 
[Giuseppe Maria da Busseto], ao rei [D. Pedro II] queixando-se das moléstias que os religiosos em Angola 
sofriam nas mãos do governador [Luís Lobo da Silva], do povo e do conde do Sonho, dando conta que 
muitos missionários já tinham abandonando a missão. 
Obs.: publicada in MMA, 1ª série vol. XIV (1686-1699), 1985, Lisboa: Academia Portuguesa da História, pp. 
51 e 52. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 67.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1647. 
 

1648.  1688, Março, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do padre vice-prefeito dos missionários 
capuchinhos em Angola, frei José Maria de Busseto [Giuseppe Maria da Busseto], informando da forma 
que os missionários capuchinhos eram tratados pelo cabido e demais religiosos de Angola e acerca da 
celebração de paz com o conde do Sonho. 
Obs.: publicada in MMA, 1ª série vol. XIV (1686-1699), 1985, Lisboa: Academia Portuguesa da História, pp. 
113 e 114; anexo: decreto. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 68.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1648. 
 

1649.  1688, Março, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão da fortaleza de 
Muxima, Diogo Soares, solicitando ordem para vencer os soldos do dito posto desde do dia que embarcar 
para Angola. 
Anexo: requerimento e consulta. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 69.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1649. 
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1650.  1688, Março, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da fortaleza de Santo Amaro, em Angola, sendo candidatos António Ledo, Luís Barbalho Bezerra, 
Lucas da Costa e António Maris Sarmento. 
Anexo: bilhete e informações de serviço.  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 70.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1650. 
 

1651.  [ant. 1688, Março, 31] 
REQUERIMENTO de Rodrigo da Costa de Almeida ao rei [D. Pedro II] solicitando o hábito de Cristo dotado 
de uma tença e um alvará de lembrança, em satisfação aos seus serviços. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 73.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1651. 
 

1652.  1688, Março, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão da Artilharia de 
Angola, António Dantas, solicitando ordem para vencer os soldos do dito posto desde do dia que embarcar 
para Angola. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1652. 
 

1653.  1688, Março, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a introdução da moeda de cobre no reino de 
Angola e a dispensa do uso das mucatas, e do requerimento dos oficiais da câmara de Angola 
aconselhando a extinção da moeda de libongos e pedindo provisão para que além do subsídio que era 
pago para o dote de [casamento de D. Catarina de Bragança e Carlos II de Inglaterra] e para a paz com a 
Holanda se pudesse lançar em Angola mais uma imposição sobre os vinhos para as despesas da câmara. 
Obs.: publicada in MMA, 1ª série vol. XIV (1686-1699), 1985, Lisboa: Academia Portuguesa da História, pp. 
115 e 122; anexo: decreto; anexo: requerimentos, informação, despachos, decreto, consulta, aviso e 
instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 72.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1653. 
 

1654.  1688, Março, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor de Benguela, sendo único candidato João Pereira do Lago. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 74.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1654. 
 

1655.  1688, Abril, 1, [Lisboa] 
REGIMENTO (cópia de capítulo) do secretário do governo de Angola. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 75.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1655. 
 

1656.  1688, Abril, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do recém nomeado sargento-
mor do presídio de Benguela, João Pereira do Lago, solicitando receber os seus soldos desde do dia que 
embarcar para Angola. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 76.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1656. 
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1657.  1688, Abril, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para a Companhia de 
Infantaria por falecimento de Manuel Correia Freire, sendo candidatos Manuel Colaço, Manuel da Fonseca 
Coutinho, Estêvão Pereira Bacelar, Francisco Garcia e Francisco Luís de Murca. 
Obs.: m. est.; anexo: informações de serviço. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 78.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1657. 
 

1658.  1688, Junho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre as queixas do cabido da sé de Angola contra 
os excessos cometidos pelo governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva, acusando-o de 
constranger os clérigos para embarcar nos navios, dada a proibição régia dos navios navegarem sem 
sacerdote, contudo tal preceito era imposto aos mestres e donos de embarcações e não aos clérigos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 57 e seguintes; anexo: consulta, carta régia 
(cópia), instrumentos em pública forma e carta. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 79.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1658. 
 

1659.  1688, Agosto, 25, Lisboa 
ESCRITO do [secretário do Conselho Ultramarino], Manuel Lopes de Lavre, ao [secretário de estado], 
Pedro Sanches Farinha, informando que não se tinha passado alvará ao contratador de Angola, Diogo da 
Fonseca Henriques, por ele ainda não ter dado as fianças ao dito contrato que arrematou. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1659. 
 

1660.  1688, Novembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Mariana de Miranda, viúva 
de Manuel de Puga de Sá, solicitando a propriedade do ofício de escrivão da Correição das ilhas de Cabo 
Verde para dote da sua filha, uma vez que o dito ofício se encontrava na família em consideração aos 
serviços que o seu tio, António de Abreu de Miranda, prestou em Angola. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 84.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1660. 
 

1661.  1688, Dezembro, 20, Caconda  
CARTA (cópia) do [capitão-mor do presídio de Caconda], Pascoal Rodrigues, ao [governador e capitão-
general de Angola, Luís Lobo da Silva], acusando a recepção de um carta acerca do aviso dirigido ao 
capitão João Braz Le Gois sobre a possível instabilidade entre os macotas, afirmando que já se 
encontravam pacificados, fabricando os seus panos e cultivando as suas terras; remetendo a lista dos 
oficiais e soldados do presídio, o inventário das munições, artilharia e mais apetrechos de guerra; referindo 
a qualidade dos soldados e a sua origem étnica, dando conta que eram na sua maioria negros, tendo 
poucos brancos e alguns pardos; afirmando que os soldados negros eram resistentes, alimentavam-se 
apenas com uma espiga de milho e andavam descalços e mal fardados; mencionando que o ideal seria 
enviar mais brancos para engrossar o contingente e que faltava um capelão, dado que desde da partir do 
padre frei Pedro para Benguela tinham ficado sem assistência religiosa; remetendo uma memória dos 
sobas, macotas e ambundos daquela lotação e dos mais que estiveram presente na guerra, do gado e 
farinha que dispunha para o socorro da Infantaria; referindo a força bélica dos naturais, e pedindo licença 
para fazer um golambole [ngolambole] de macotas. 
Obs.: ngolambole era o chefe militar e comandante das tropas do Ndongo, título associado ao capitão-mor 
da guerra preta no século XVII, título de comandante de um exército de jagas, equivalente a major, a quem 
respondiam as companhias comandadas pelos macotas, ver FREUDENTHAL, Aida; PANTOJA, Selma (ed. 
lit.) – Livro dos baculamentos que os sobas deste reino de Angola pagam a Sua Majestade: 1630. Angola: 
Ministério da Cultura; Arquivo Nacional de Angola, 2013. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 85.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1661. 
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1662.  1689, Janeiro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da capitania de Cambambe, sendo único candidato Lourenço de Barros Morim.  
Obs.: m. est.; anexo: informação de serviço e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 86.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1662. 
 

1663.  1689, Janeiro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da capitania de Ambaca, sendo candidatos João Batista da Maia, Estêvão Pereira Bacelar, 
Francisco Luís de Múrcia e Francisco Cardoso.  
Obs.: m. est.; anexo: informação de serviço e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 87.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1663. 
 

1664.  1689, Fevereiro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. João de Lencastre, ao rei [D. Pedro II] sobre a 
rainha Ginga, [D. Vitória Guterres], ter desrespeitado o cumprimento da capitulação de paz que celebrou 
com o antigo governador João da Silva e Sousa, tendo feito guerra contra o soba de Cabinda, que era um 
dos mais fiéis vassalos do rei de Portugal em Embaca, informando que tinha enviado soldados para o 
presídio de Embaca e munições para os demais presídios da região. 
Anexo: memórias e escrito.  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1664. 
 

1665.  1689, Março, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Lobo da Silva, dando conta do sucesso que o exército português teve na guerra contra o jaga 
de Caconda. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 89.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1665. 
 

1666.  1689, Março, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís Lobo da Silva, dando conta que o reino do Congo se encontrava já há alguns anos sem rei, 
referindo o estado geral daquele reino e informando que o duque de Bamba, o marquês de Pemba, o 
conde do Sonho, a rainha D. Ana Molessa, o duque de Sunde, o de Bata e o de Oande estavam envolvidos 
na eleição do novo rei do Congo e que se encontrava à espera do embaixador do novo rei, para o qual 
mandou fazer um ceptro e uma coroa real. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 82.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1666. 
 

1667.  1689, Março, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da Companhia de Infantaria no reino de Angola que se encontrava vaga com a passagem de 
Manuel Pinto para a Companhia de Infantaria de Pernambuco sendo candidatos Pedro Afonso, Estêvão 
Pereira Bacelar, Francisco Cardoso, Francisco Luís de Múrcia, Manuel da Fonseca Coutinho, João 
Rodrigues da Silva e Agostinho de Moura da Silva. 
Obs.: m. est.; anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 90.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1667. 
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1668.  1689, Março, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do recém-nomeado capitão de 
Cambambe, Lourenço de Barros de Amorim, solicitando ajuda de custo para passar para Angola. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 91.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1668. 
 

1669.  1689, Março, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão de Infantaria 
Manuel Pinto, solicitando receber os soldos que venceu anteriormente à sua chegada na cidade de Lisboa 
para onde foi enviado por ordem do governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva. 
Anexo: mandado. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 92.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1669. 
 

1670.  1689, Abril, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real e [ouvidor-geral] de Angola, António Pacheco de Almeida, ao rei D. 
Pedro II sobre ter arribado o patacho “Nossa Senhora do Vale” de que era mestre Eugénio Martins Silva 
em Angola no decurso de uma viagem para Moçambique desembarcando em Angola um carregamento de 
munições. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 94.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1670. 
 

1671.  1689, Maio, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor de Angola, por tempo de três anos, sendo candidatos Pedro Lopes Filgueira, Francisco Luís 
de Múrcia e Luís Martins de Sousa Chichorro.  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1671. 
 

1672.  1689, Julho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o governo de 
Angola, sendo candidatos João de Saldanha e Albuquerque, Diogo Luís Ribeiro e Febo Munis de Sampaio. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1672. 
 

1673.  1689, Outubro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do governador e capitão-general de 
Angola, D. João de Lencastre, do ouvidor-geral de Angola, António Pacheco de Almeida, e dos oficiais da 
câmara de Angola, acerca de se levantar a proibição sobre as aguardentes do Brasil, para poderem ser 
transportadas para Angola. 
Anexo: cartas, carta (traslado), termo e provisão. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 97. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1673. 
 

1674.  1689, Novembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do governador e capitão-general de 
Angola, D. João de Lencastre, do ouvidor-geral de Angola, António Pacheco de Almeida e dos oficiais da 
acerca do estado financeiro daquele reino e pedindo moedas de cobre, dando conta que os negros de 
Cabinda negavam-se a fazer as macutas por terem negócios mais rentáveis.  
Obs.: publicada in MMA, 1ª série vol. XIV (1686-1699), 1985, Lisboa: Academia Portuguesa da História, pp. 
167-171; anexo: cartas, requerimento, cartas (traslados) e representação (traslado). 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1674. 
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1675.  1689, Novembro, 16, Lisboa 
CARTA do conselheiro do Conselho Ultramarino, João de Sepúlveda Matos, ao rei D. Pedro II dando 
parecer acerca das queixas feitas por carta pelo sindicante de Angola Jerónimo da Cunha Pimentel, contra 
o antigo governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva, relativamente aos seus 
procedimentos durante o tempo do seu governo. 
Obs.: m. est.; anexo: consulta, carta, despacho, memórias, apenso (traslado).  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1675. 
 

1676.  1689, Novembro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, D. João de Lencastre, dando conta da sua chegada a Angola, da tomada de posse, da falta de 
gente nos presídios e da guerra que pretendia fazer contra a rainha Ginga, [D. Vitória Guterres]. 
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 13, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1676. 
 

1677.  1690, Janeiro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do ouvidor de Angola, António Pacheco 
de Almeida, de 23 de Fevereiro de 1689, informando que os eclesiásticos faziam inventários e abriam 
testamentos de pessoas seculares sem ser da sua alçada, uma vez que cabia ao ouvidor-geral servir de 
juiz dos feitos da Coroa, solicitando que fosse enviado um regimento expresso para que aos eclesiásticos 
ficasse clara a jurisdição que lhes competia.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 1; cx. 13, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1677. 
 

1678.  1690, Fevereiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a preferência que o procurador-geral dos 
missionários capuchinhos italianos, padre frei Paulo [Paolo da Varazze], havia solicitado para o navio que 
tinha ajustado levar os missionários daquela missão a Angola. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1678. 
 

1679.  1690, Fevereiro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão de couraças de 
Angola, Pascoal [Rodrigues] de Pontes, solicitando licença para regressar a Portugal para tratar da sua 
saúde. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 4 e 6. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1679. 
 

1680.  1690, Fevereiro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Fazenda dos defuntos e ausentes, António Gomes Cerveira, 
atestando que nas contas que o desembargador sindicante, António Rodrigues Banha, tomou ao tesoureiro 
do juízo dos defuntos e ausentes, José Barbosa Leal, constava que o tesoureiro ficou alienado numa 
determinada quantia e para segurança do alcance deu por fiadores os capitães-mores José do Porto 
Barbosa e António de Buiça. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1680. 
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1681.  1690, Março, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, João de Lencastre, de 4 de Abril de 1689, sobre a celebração de paz com o conde do Sonho e a 
eleição de um novo rei do Congo, [advertindo acerca da importância do trabalho que o padre capuchinho 
frei André de Paiva [Andrea da Pavia], vinha fazendo junto do dito conde; informando que tinha enviado as 
condições de paz para o conde do Sonho com a excepção das condições respeitantes à fortificação, dadas 
as dificuldades de presidiar aquela fortaleza-porto (do Sonho) na foz do Zaire]. 
Obs.: m. est.; publicada in MMA, 1ª série vol. XIV (1686-1699), 1985, Lisboa: Academia Portuguesa da 
História, pp. 161-164, 178 e 179; anexo: capitulações e carta. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 9; cx. 13, doc. 93.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1681. 
 

1682.  1690, Março, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA [do ouvidor-geral de Angola, António Pacheco de Almeida ao rei D. Pedro II] informando dos 
procedimentos que levaram à prisão do contratador de Angola, Diogo da Fonseca Henriques, e que o 
contratador havia feito um pagamento de algumas peças de tecido com uma quantidade de marfim a uma 
embarcação inglesa, com o pretexto de que tinha pago com mantimentos, tal como era permitido e que tais 
tecidos seriam usados nas fardas da Infantaria; e dos motivos que levaram à saída da prisão do 
contratador, dado que havia a necessidade de providenciar fardas para a Infantaria. 
Obs.: m. est.; anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 15, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14.  
AHU_CU_001, Cx. 14, D. 1682. 
 

1683.  1690, Abril, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do procurador da Fazenda Real, Manuel Tavares de Macedo, ao rei [D. Pedro II] queixando-se dos 
procedimentos do licenciado António Pacheco de Almeida, que chegou em Angola na companhia do 
governador D. João de Lencastre, para exercer os cargos de ouvidor-geral, provedor da Fazenda e dos 
defuntos e ausências, acusando-o d fazer uso da sua jurisdição da forma como melhor lhe convinha.  
Anexo: despacho e certidão.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 35.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1683. 
 

1684.  [ant. 1690, Abril, 5] 
REQUERIMENTO de José Barbosa Leal ao rei [D. Pedro II] solicitando ordem para que o escrivão da 
Fazenda Real, vedoria e matrícula lhe passasse certidão atestando os serviços que constava do seu 
assento.  
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 16; cx. 12, doc. 107.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1684. 
 

1685.  1690, Abril, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. João de Lencastre, ao rei [D. Pedro II] em resposta 
à carta régia de 28 de Fevereiro de 1689, remetendo a relação de todos os ofícios daquele reino e os 
ordenados, propinas e emolumentos que os governadores de Angola venciam.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 17.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1685. 
 

1686.  1690, Abril, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Fazenda Real, vedoria e matrícula da gente da guerra, Inácio Rebelo 
de Vasconcelos, atestando acerca das pessoas que por si ou por conta de outrem, levaram escravos para 
o Brasil acima das arqueações [dos navios].  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 20.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1686. 
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1687.  1690, Abril, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO feito pelo tabelião do público, judicial e notas da cidade de São Paulo da Assunção [de 
Luanda], atestando que se encontrava em seu poder e cartório uns autos de três petições: duas do 
provedor da Fazendas Real, ouvidor e provedor dos defuntos e ausentes de Angola, António Pacheco de 
Almeida e uma do contratador dos direitos dos escravos, Diogo da Fonseca Henriques, sobre um agravo 
entre os dois. 
Obs.: junta-se outra certidão de 27 de Abril de 1690 passada pelo escrivão da Fazenda Real, vedoria e 
matrícula da gente da guerra, Inácio Rebelo de Vasconcelos, com o mesmo teor; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 20.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1687. 
 

1688.  1690, Maio, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO das igrejas onde residiam vigários, curas, capelães, clérigos do hábito de São Pedro, providos 
pela Mesa da Consciência e Ordens pelo Bispo de Angola e dos religiosos missionários de Angola. 
Obs.: publicada in MMA, 1ª série vol. XIV (1686-1699), 1985, Lisboa: Academia Portuguesa da História, pp. 
186 a 190. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 18.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1688. 
 

1689.  1690, Maio, 6, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
CARTA [dos oficiais da câmara da cidade de São Paulo da Assunção de Luanda], ao rei [D. Pedro II] 
pedindo uma solução para a falta de moeda naquele reino, inclusive as macutas, advertindo que convinha 
colocar moedas de cobre a circular em Angola. 
Obs.: publicada in MMA, 1ª série vol. XIV (1686-1699), 1985, Lisboa: Academia Portuguesa da História, pp. 
1919 e 192; anexo: carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1689. 
 

1690.  1690, Maio, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, D. João de Lencastre, de 3 de Dezembro de 1689, acerca dos procedimentos do ouvidor-geral de 
Angola, António Pacheco de Almeida, que também servia nos cargos de provedor da Fazenda Real e dos 
defuntos e ausentes.  
Anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 21; cx. 179, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1690. 
 

1691.  1690, Maio, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. João de Lencastre, ao rei [D. Pedro II] sobre ter 
dado conta na carta de 6 de Novembro de 1689 dos procedimentos de António Pacheco de Almeida nos 
cargos de ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real, da conduta do ouvidor, referindo que o mesmo que 
havia tomado 15 quintais de marfim ao contratador dos direitos de Angola, Diogo da Fonseca Henriques. 
Anexo: relação, portarias e auto. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1691. 
 

1692.  1690, Maio, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. João de Lencastre, ao rei [D. Pedro II] remetendo o 
recenseamento que mandou fazer ao depositário da Fazenda Real, Manuel Tavares Macedo, dando conta 
da despesa que teve.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1692. 
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1693.  1690, Junho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do procurador-geral dos 
missionários capuchinhos italianos, padre frei Paulo [Paolo da Varazze], solicitando ajuda de custo para o 
pagamento do frete do navio que iria levar oito missionários, que se encontravam na Corte, para seguir 
viagem para Pernambuco e de lá para Angola. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1693. 
 

1694.  1690, Julho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do oficial da secretária daquele 
conselho, Luís Gomes da Silva, solicitando receber pelo Conselho Ultramarino uma quantia de ordinária já 
vencida, consignada no contrato de Angola, em virtude de ter recebido a quantia até o ano de 1686.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1694. 
 

1695.  1690, Julho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Benguela, por tempo de três anos, sendo candidatos Ângelo da Cruz, Paulo Teixeira de 
Carvalho e Manuel da Fonseca Coutinho. 
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 27 e 37. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1695. 
 

1696.  1690, Julho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor da fortaleza de Muchima, por três anos, sendo candidato Serafim Moniz, uma vez que tinha 
terminado o tempo de serviço de Diogo Soares. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1696. 
 

1697.  1690, Julho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre questões relativas ao arremate do contrato 
de Angola: a necessidade de se apurar se o contrato estava em termos de ser arrendado; se o contratador 
Diogo da Fonseca Henriques não tinha dado as fianças na Casa da Índia na forma de estilo; o lanço de 
Luís Correia da Paz e que para além do preço do contrato pretendia pagar uma quantia a mais para o 
soldo dos governadores caso lhes fosse proibido fazer comércio.  
Obs.: m. est.; anexo: consulta (minuta) e certidão.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 29 e 51. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1697. 
 

1698.  1690, Julho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Massangano, por tempo de três anos, sendo candidato José de Lima da Mota. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1698. 
 

1699.  1690, Agosto, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do sargento-mor, Agostinho de 
Almeida Mourão, solicitando que se lhe decretassem os serviços do seu tio, o alferes Francisco Gonçalves, 
realizados no Angola, por certidões autenticadas, em virtude de muitos livros, registos e papéis das 
vedorias se terem perdido durante a [invasão] holandesa, e desta forma não poderia comprovar os ditos 
serviços por fés de ofícios.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1699. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 283 / 1286 

 

1700.  1690, Setembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, D. João de Lencastre, em resposta à carta régia de 3 de Abril de 1688, determinando a suspensão 
da guerra contra o jaga de Caconda; [informando que depois da suspensão da guerra, a fortaleza de Nossa 
Senhora da Conceição de Caconda tinha sido novamente presidiada graças ao sucesso da guerra e ao 
recolhimento do jaga no presídio de Benguela por intervenção do falecido capitão-mor do presídio, Manuel 
de Inojosa, de onde foi remetido para Luanda; da necessidade de se mandar tirar devassa dos 
procedimentos dos cabos do exército que participaram na guerra contra o jaga]. 
Anexo: carta, relação e certidões.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 32 e 44; cx. 13, doc. 77 e 83. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1700. 
 

1701.  1690, Setembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, D. João de Lencastre, de 6 de Novembro de 1689, dando conta dos procedimentos de António 
Pacheco de Almeida nos cargos de ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real; [mencionando a actuação 
do dito ouvidor em relação ao patacho de Manuel de Sousa Benavides, que chegou em Angola com 
aguardentes do Brasil, dada a proibição régia de se comercializar aguardentes do Brasil em Angola e ainda 
face às queixas que tinha recebido contra o capitão-mor do Dande, Francisco Luís de Murça, Francisco 
Rebelo de Lemos; acerca do requerimento Francisco Chaves Costa].  
Obs.: m. est.; anexo: carta, parecer (minuta) e relação.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 33; cx. 13, doc. 99 e 102.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1701. 
 

1702.  1690, Setembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre relação de todos os rendimentos dos ofícios 
de Angola remetida pelo governador e capitão-general de Angola, D. João de Lencastre, por ordem régia.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 66v. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1702. 
 

1703.  1690, Outubro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do sacristão e tesoureiro da 
igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição de Angola, padre Inácio de Araújo de Sousa, solicitando 
consignação de maior quantia pela Fazenda Real para as despesas com o vinho, a cera e as hóstias. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1703. 
 

1704.  1690, Outubro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, D. João de Lencastre, de 10 de Maio de 1690, dando conta das dúvidas de jurisdição entre o 
ouvidor-geral de Angola, António de Buíça, e o provedor dos defuntos e ausentes, António Coutinho 
Figueira, no que tocava a elaboração do inventário dos seus bens que ficaram por morte de João 
Rodrigues Meira. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 70 e 70v.; anexo: carta e auto. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1704. 
 

1705.  1690, Novembro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão de Infantaria de 
Angola, Miguel Nunes Craveiro, solicitando licença para embarcar para a Corte, continuando a vencer os 
seus soldos, uma vez que o alferes ficaria a governar a companhia vencendo o soldo de alferes. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1705. 
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1706.  1690, Dezembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a memória que o recém-nomeado 
governador e capitão-general de Angola, Gonçalo da Costa [de Alcáçova Carneiro] e Meneses apresentou 
acerca as carências daquele reino e dos seus presídios, da falta de artilharia, munições e demais 
apetrechos, assim como de gente de guerra e oficiais. 
Anexo: parecer e memória. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 41 e 40. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1706. 
 

1707.  1690, Dezembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre um documento apresentado pelo recém-
nomeado governador e capitão-general de Angola, Gonçalo da Costa [de Alcáçova Carneiro] e Meneses ao 
Conselho, expondo ser conveniente que o contrato de Angola fosse arrematado na Corte. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1707. 
 

1708.  1690, Dezembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para a serventia do 
ofício de secretário do governo de Angola, por tempo de três anos, sendo candidatos João de Sequeira 
Varejão, Manuel Antunes de Almeida, João Pereira, Gaspar dos Reis Mouta e Domingos Pais Sarmento. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 43 e 45. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1708. 
 

1709.  1691, Janeiro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do recém-nomeado ouvidor-
geral de Angola, Francisco Lopes da Silva, solicitando ordem para poder vencer os seus ordenados desde 
o dia que embarcasse para Angola. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1709. 
 

1710.  1691, Janeiro, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre representação do recém-nomeado 
governador e capitão-general de Angola, Gonçalo da Costa [de Alcáçova Carneiro] de Meneses solicitando 
licença para que o navio Santa Margarida, de que era capitão Mainarte Pastor, com o qual estava 
concertada a sua viagem para Angola, pudesse regressar do Brasil fora do corpo da frota.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1710. 
 

1711.  1691, Fevereiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre ordem régia para que os regedores da 
justiça encomendassem aos ministros da Corte a prisão de todos os vadios para que pudessem assentar 
praça para Angola e que fossem sentenciados todos os presos que tivessem pena de degredo para 
Angola. 
Anexo: consulta (minuta).  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1711. 
 

1712.  1691, Fevereiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do recém-nomeado ouvidor-
geral de Angola, Francisco Lopes da Silva, solicitando os despachos necessários para poder servir também 
no ofício de provedor da Fazenda daquele reino. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1712. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 285 / 1286 

 

1713.  1691, Março, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do recém-nomeado 
governador e capitão-general de Angola, Gonçalo da Costa [de Alcáçova Carneiro] de Meneses, solicitando 
poder vencer os seus soldos desde do dia que embarcasse para Angola. 
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1713. 
 

1714.  1691, Março, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de uma das companhias de Infantaria de Angola que vagou por falecimento de João de Velório 
Pinto, sendo candidatos Paulo Teixeira de Carvalho, António de Tovar Lopes, José Correia de Castro, 
Agostinho de Moura da Silva, Manuel da Fonseca Coutinho, Inácio Rebelo de Vasconcelos, Manuel 
Rodrigues Barros, João de Araújo de Azevedo e Cristóvão de Sousa. 
Anexo: informação de serviço.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1714. 
 

1715.  1691, Março, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do recém-nomeado capitão do 
presídio de Muxima, Serafim Moniz, solicitando uma ajuda de custo para poder seguir viagem para o reino 
de Angola, uma vez que estava impossibilitado de pagar os novos direitos da nomeação, tirar a sua patente 
e tratar do apresto da viagem. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1715. 
 

1716.  1691, Abril, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para a Companhia de 
Infantaria que vagou no presídio de Benguela por falecimento de Domingos Fuseiro Leote, sendo único 
candidato Paulo Teixeira de Carvalho. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1716. 
 

1717.  1691, Abril, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Massangano, por três anos, sendo candidatos Estêvão da Cunha de Meneses, Manuel Justo 
Santiago e José de Figueiredo.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1717. 
 

1718.  [ant.1691, Abril, 24] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral de Angola, António Pacheco de Almeida ao rei [D. Pedro II] solicitando 
as ordens necessárias para que o seu sucessor, Francisco Lopes da Silva, lhe pudesse tirar a sua 
residência.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1718.  
 

1719.  1691, Abril, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Paulo Teixeira de Carvalho, 
que se encontrava provido numa das companhias de Infantaria da guarnição e presídio de Benguela, 
solicitando ajuda de custo e os seus soldos desde o dia que embarcasse para o reino de Angola.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1719.  
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1720.  1691, Abril, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, D. João de Lencastre, acerca dos procedimentos que teve nas disposições daquele governo, 
nomeadamente no reparo das fortalezas e fortificações, na suspensão da guerra com o rei Ginga, na 
celebração da paz com o conde do Sonho e na eleição do novo rei do Congo. 
Anexo: escrito e carta. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 58 e 38. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1720. 
 

1721.  1691, Abril, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. João de Lencastre ao rei [D. Pedro II] sobre as 
obras de reconstrução das fortalezas dos presídios de Cambambe, Massangano e Muxima, da reedificação 
dos presídios de Embaca, Pedras [Negras] e Benguela; remetendo as plantas das fortalezas de São Miguel 
e de Muxima.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1721. 
 

1722.  1691, Maio, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do recém-nomeado capitão da 
fortaleza de Massangano, Estêvão da Cunha e Meneses, solicitando receber os seus soldos desde o dia 
que embarcasse para Angola. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1722. 
 

1723.  1691, Maio, 5, [Lisboa] 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre ordem régia para que além das 
pagas que era de costume dar aos soldados que iam no socorro de Angola também se lhes comprassem 
espadas e boldrié para os soldados que não as tivessem.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 72v.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1723. 
 

1724.  1691, Maio, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do meirinho dos armazéns, 
Francisco Lopes, solicitando ajuda de custo pelo trabalho que teve com o apresto da viagem do novo 
governador e capitão-general de Angola, [Gonçalo da Costa de Alcáçova Carneiro e Meneses]. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1724. 
 

1725.  1691, Maio, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Domingos Duarte 
solicitando ajuda de custo por ter assistido por guarda e cabo dos presos e degredados que se 
encontravam recolhidos no pátio da Casa da Índia e foram embarcados para Angola.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1725. 
 

1726.  1691, Junho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Fazenda Real, Baltazar Luís da Costa, atestando que constava no 
livro da despesa que servia ao depositário da Fazenda Real, Manuel Tavares de Macedo, que faltava uma 
parte de um carregamento de uma certa quantia que Manuel Luís Guimarães havia depositado provido de 
uma sentença que contra ele deu o desembargador sindicante Jerónimo da Cunha Pimentel.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1726. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 287 / 1286 

 

1727.  [ant. 1691, Junho, 16] 
RELAÇÃO de cartas do ouvidor-geral de Angola, Jerónimo da Cunha Pimentel, enviadas ao rei [D. Pedro 
II] sobre a residência do antigo governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva, a devassa que 
tirou acerca da carta do antigo ouvidor-geral de Angola, Luís Alves Preto, a devassa às queixas de Diogo 
da Fonseca Henriques e de Jerónimo da Veiga Cabral, a devassa que se tirou da guerra contra o jaga de 
Caconda e o recolhimento de Manuel Simões e Francisco Rebelo no mosteiro de Santo António. 
Anexo: cartas e certidões. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 66, 64, 67 e 68. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1727. 
 

1728.  1691, Dezembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de uma pessoa para o posto de 
sargento-mor de Angola, por tempo de três anos, devido ao término do tempo de serviço de Pedro Lopes 
Felgueira, sendo único candidato Estêvão Pereira Bacelar.  
Obs.: m. est.; anexo: informação de serviço.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 73; cx. 13, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1728. 
 

1729.  1692, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Pascoal Lobo de Mesquita 
solicitando a prorrogação da serventia dos ofícios de tabelião do público, judicial e notas e escrivão da 
ouvidoria e auditoria geral e da câmara da cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda], por três anos.  
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 74 e 77. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1729. 
 

1730.  1692, Março, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de uma pessoa para o posto de 
capitão de Cambambe, por três anos, devido ao término do tempo de serviço de Lourenço de Barros 
Morim, sendo único candidato José de Figueiredo.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 90 e 91.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1730. 
 

1731.  [ant. 1692, Maio, 7] 
REQUERIMENTO de D. Catarina de Sousa e Vasconcelos, viúva do capitão Gonçalo Pereira de Lacerda, 
ao rei [D. Pedro II] solicitando mercê de uma certa quantia numa tença nas obras pias, em virtude dos 
serviços do seu falecido marido. 
Obs.: m. est.; anexo: parecer, sentença de justificação e certidões. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1731. 
 

1732.  1692, Maio, 21, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
CARTA do cabido da Sé de Luanda ao rei [D. Pedro II] sobre as pretensões do religioso carmelita, frei 
Manuel das Chagas, de ser eleito Bispo de Angola, uma vez que o Bispo em funções, [D. Frei João Franco 
de Oliveira], fora promovido ao lugar de Arcebispo da Bahia.  
Obs.: publicada in MMA, 1ª série vol. XIV (1686-1699), 1985, Lisboa: Academia Portuguesa da História, pp. 
245 e 246. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1732. 
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1733.  1692, Maio, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do Bispo de Angola, [D. Frei João Franco de Oliveira], ao Bispo eleito de Angola, [D. Frei José de 
Oliveira], informando dos limitados rendimentos daquele Bispado e que vivia apenas da sua côngrua e de 
alguns baculametos dos sobas, uma vez que o reino do Congo já não pagava côngrua ao Bispo por se 
encontrar sem rei; dando conta que estavam dotados ao lugar de Bispo de Angola dois bons ofícios, um de 
escrivão da câmara e outro do juízo, e os ofícios de promotor e contador, que tinham poucos rendimentos; 
advertindo que o lugar de vigário geral era de constante rendimento e que devia encontrar um sujeito 
formado que o quisesse acompanhar a Angola e assumir a função; indicando alguns utensílios e 
indumentárias necessários para o lugar de Bispo.  
Obs.: publicada in MMA, 1ª série vol. XIV (1686-1699), 1985, Lisboa: Academia Portuguesa da História, pp. 
247 e 248. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1733. 
 

1734.  1692, Agosto, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a devassa que o sindicante de Angola, 
Jerónimo da Cunha Pimentel, tirou de Luís Lobo da Silva do tempo que serviu de governador e capitão-
general de Angola. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 73; anexo: devassa (extrato).  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1734. 
 

1735.  1692, Setembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Gonçalo da Costa de Alcáçova Carneiro e Meneses, de 29 de Janeiro de 1692, respondendo à 
ordem que lhe foi dada acerca da Companhia de Comércio do Estado da Índia, informando que tinha 
tomado todas as providências para o cumprimento da dita ordem, persuadido os homens de negócio de 
Angola a entrarem com seus cabedais em negócios que tenham utilidade para a conservação do Estado da 
Índia.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 73; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 96 e 76. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1735. 
 

1736.  1692, Setembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Gonçalo da Costa [d´Alcáçova Carneiro e] Meneses, de 15 de Fevereiro de 1692, acerca das listas 
dos cabos, soldados, gente de ordenança, artilharia, armas e munições daquela praça, bem como das 
fortalezas e presídios e dos rendimentos da Fazenda Real de Angola que remetera seguindo as 
predisposições do seu regimento.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 73v.; anexo: carta e instrumento em pública 
forma. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 97 e 88. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1736. 
 

1737.  1692, Setembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Gonçalo da Costa [de Alcáçova Carneiro e] Meneses, de 28 de Novembro de 1691, dando conta 
que pretendia fazer guerra contra o dembo de Ambuíla por este se ter rebelado e ser um dos mais antigos 
vassalos do rei de Portugal.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 73v; anexo: despacho, cartas e 
exposições (traslado).  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 98, 70, 71 e 72.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1737. 
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1738.  1692, Outubro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Gonçalo da Costa [de Alcáçova Carneiro e] Meneses, de 30 de Janeiro de 1692, em resposta à 
ordem régia para que desse inteiro cumprimento ao regimento que o antigo governador e capitão-general 
de Angola, D. João de Lencastre, havia dado para as mostras dos soldados daquela praça e de todos os 
presídios daquele reino. 
Anexo: despacho e carta. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 100 e 79.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1738. 
 

1739.  1692, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Gonçalo da Costa [de Alcáçova Carneiro e] Meneses, de 4 de Fevereiro de 1692, acerca da falta 
de ministros no reino de Angola e de um capítulo de uma carta do ouvidor-geral Francisco Lopes da Silva 
dando conta da impossibilidade de um só ministro satisfazer as obrigações de ouvidor e provedor da 
Fazenda Real de Angola.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 74v; anexo: carta e carta (cópia de capítulo).  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 101, 80 e 83.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1739. 
 

1740.  1692, Novembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do governador e capitão-general de 
Angola, Gonçalo da Costa [de Alcáçova Carneiro e] Meneses, e dos oficiais da câmara, em resposta a uma 
ordem régia, determinando que averiguassem junto dos moradores de Angola onde se poderia tirar a 
quantia do soldo que o monarca pretendia acrescentar aos [ordenados] dos governadores de Angola, sob 
proibição de participarem em todo o género de comércio.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 75v; anexo: carta (cópia) e cartas. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 102, 78 e 84.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1740. 
 

1741.  1692, Novembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre extrato da devassa que o ouvidor-geral de 
Angola, Francisco Lopes da Silva, tirou do tempo em que D. João de Lencastre governou aquele reino.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 76; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 103.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1741. 
 

1742.  1693, Janeiro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Estêvão Pereira Bacelar 
que se encontrava provido no posto de sargento-mor de Angola por três anos, solicitando receber 
pagamento do seu soldo desde o dia que embarcasse para Angola.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 106.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1742. 
 

1743.  1693, Janeiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de uma das companhias de Infantaria que se encontrava vago no reino de Angola por morte de 
Constantino Telo, sendo candidatos Luís Prates da Vide, Manuel Fonseca Coutinho, Luís Vieira, João 
Pereira Vieira, João da Veiga da Silva, André Martins de Seixas e Sebastião Martins.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 18, fl. 287 a 300. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 107.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1743. 
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1744.  1693, Janeiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o governo de 
Angola, sendo candidatos D. Lourenço de Almada, D. Manuel de Ataíde e Azevedo e Henriques Jacques 
de Magalhães.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 108.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1744. 
 

1745.  1693, Janeiro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre representação dos procuradores do [contrato 
de Angola], do estado do Brasil e de Angola, acerca da notícia de que os contratadores de Cacheu 
pretendiam também arrendar o contrato de Angola dado que tinham feito uma avença com os castelhanos 
de forneceram 400 mil escravos para as Índias de Castela e para poderem cumprir o trato teriam de 
arrendar também o contrato de Angola, o que prejudicaria Angola e o estado do Brasil. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 109.  
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1745. 
 

1746.  1693, Fevereiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do procurador-geral dos 
missionários capuchinhos italianos, padre frei Paulo [Paolo da Varazze], solicitando preferência para o 
patacho Nossa Senhora dos Mártires, de que era mestre Manuel Álvares Mouzinho, na saída de Angola, 
uma vez que foi acordado o dito patacho levar os religiosos capuchinhos para Angola sob condição de 
terem a dita preferência para zarpar daquele reino e regressar para Portugal.  
Anexo: carta (cópia) e bilhete.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 110 e 115. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1746. 
 

1747.  1693, Fevereiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre ordem régia para que em Angola fosse posto 
em pregão o contrato de Angola, com a condição do novo contratador introduzir moeda de cobre, para que 
os lanços fossem devidamente analisados. 
Obs.: m. est.; anexo: despacho, propostas (condições), carta régia, certidão e cartas. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 111, 69, 81, 82, 85, 87, 104 e 105. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1747. 
 

1748.  1693, Fevereiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do provedor e irmãos da Mesa 
da Casa da Santa Misericórdia da cidade de São Paulo da Assunção de Luanda, solicitando ordem para 
que o escrivão da Mesa da Misericórdia pudesse fazer os testamentos dos doentes do hospital.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 112 e 119. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1748. 
 

1749.  [ant. 1693, Fevereiro, 26] 
REQUERIMENTO do capitão Pedro Gonçalves da Costa, testamentário do falecido capitão Domingos 
Fuseiro Leote e procurador dos herdeiros, ao rei [D. Pedro II] solicitando a análise dos serviços do falecido 
a fim de serem remetidos ao Conselho Ultramarino. 
Obs.: dirigido provavelmente ao governador e capitão-general de Angola; anexo: certidões, carta patente, 
portarias.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 137. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1749. 
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1750.  1693, Fevereiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Gonçalo da Costa [de Alcáçova Carneiro e] Meneses, acerca das fortalezas que seria conveniente 
fazer-se naquele reino para a defesa da barra. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 76 e 76v; anexo: carta, despacho e memória. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 113 e 75. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1750. 
 

1751.  1693, Fevereiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre ordem régia para que o provedor da Casa da 
Moeda cunhasse uma certa quantia em moeda de cobre para o provimento de Angola, uma vez que o uso 
de moedas como as mucatas e os libongos estavam a trazer muitos inconvenientes à conservação de 
Angola e desta forma a quarta parte que os contratadores eram obrigados pelo condições do contrato a 
asseverar em mucatas e libongos devia ser redirecionada para o cobre.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 114. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1751. 
 

1752.  1693, Março, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre decreto real de 3 de Março de 1693, 
determinando que o governador e capitão-general de Angola, Gonçalo da Costa [de Alcáçova Carneiro e] 
Meneses, proibisse a saída de qualquer navio carregado de escravos de Angola até que o contratador 
Diogo da Fonseca Henriques passasse as letras para o pagamento da quantia que devia ao Hospital de 
Todos os Santos da cidade de Luanda relativamente à ordinária destinada à compra de roupas para os 
enfermos.  
Anexo: decreto. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 117 e 116. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1752. 
 

1753.  1693, Março, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre resposta do antigo governador e capitão-
general de Angola, D. João de Lencastre, acerca dos capitães que se encontravam em Angola e estavam 
incapazes de servir nos seus postos. 
Anexo: carta régia (minuta) e consulta (minuta).  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 118. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1753. 
 

1754.  1693, Março, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II requerimento do contratador de Angola, Diogo da 
Fonseca Henriques, solicitando provisão para que o ouvidor-geral de Angola tomasse conhecido das suas 
culpas e procedesse ao seu livramento, em virtude de ter sido pronunciado na devassa tirada para apurar 
os factos do aparecimento de uma estátua na cidade de Luanda, que se dizia ser do governador Luís Lobo 
da Silva.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 120. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1754. 
 

1755.  1693, Março, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre decreto real de 8 de Março de 1693, 
determinando que fosse consultada a melhor forma de conceder em Angola a preferência de um patacho 
com escravos administrado por um procurador da Junta das Missões destinados ao sustento dos religiosos 
do sertão de Angola.  
Anexo: despacho, decreto e carta régia (cópia).  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 121 e 122. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1755. 
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1756.  1693, Abril, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de João Pereira Vieira para o 
posto de capitão-mor de Benguela. 
Obs.: m. est.; anexo: bilhete e informação de serviço.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 123. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1756. 
 

1757.  1693, Abril, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre ordem régia para que o antigo governador e 
capitão-general de Angola, D. João de Lencastre informasse acerca de uma consulta de 18 de Janeiro de 
1693 acerca da nomeação de pessoas para o posto de capitão de Infantaria do presídio de Benguela, por 
falecimento de Paulo Teixeira de Carvalho, sendo candidatos ao posto Francisco de Melo de Magalhães e 
Pascoal Rodrigues.  
Anexo: consultas. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 124 e 125. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1757. 
 

1758.  1693, Abril, 14, Lisboa 
TRASLADO DE CERTIDÃO sobre o registo nos livros de uma certa quantia em letras dos direitos novos 
para o navio do mestre Jerónimo Correia Soares, que estava de partida para a Bahia, sendo esta quantia 
relativa à fazenda que Manuel Simão Colaço lhe havia vendido. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1758. 
 

1759.  1693, Maio, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do cabido da Sé de Luanda ao rei [D. Pedro II] informando que com a promoção do Bispo de 
Angola, [D. Frei João Franco de Oliveira] ao lugar de Arcebispo da Bahia encontravam-se encarregados 
das questões religiosas em Angola e por isso recomendaram aos párocos a doutrina aos domingos nas 
suas igrejas e ofereceram as igrejas que vagaram aos religiosos, sendo que os capuchinhos eram os que 
mais tinham religiosos em Angola e pediam a ida de mais religiosos capuchinhos para Angola.  
Obs.: publicada in MMA, 1ª série vol. XIV (1686-1699), 1985, Lisboa: Academia Portuguesa da História, pp. 
304 a 306. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 127. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1759. 
 

1760.  1693, Junho, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre se encarregar o chanceler da Relação do 
Porto, desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio, de mandar cunhar a moeda de cobre que iria ser 
introduzida no reino de Angola no lugar dos libongos.  
Obs.: m. est.; anexo: consulta (minuta). 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 129. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1760. 
 

1761.  1693, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a queixa apresentada por D. Margarida 
Fonseca da Silva, viúva do antigo governador e capitão-general de Angola, Luís Lobo da Silva, acerca das 
violências e injustiças que o desembargador sindicante Jerónimo da Cunha Pimentel fizera na residência 
que tirou do governo do seu falecido marido. 
Anexo: consulta (minuta) e parecer. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 130. 
AHU_CU_001, Cx. 15, D. 1761. 
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1762.  1693, Novembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a resposta do governador e capitão-general 
de Angola, Gonçalo da Costa [de Alcáçova Carneiro e] Meneses, e do provedor da Fazenda Real, 
Francisco Lopes da Silva, acerca das ordens que receberam relativas às obras no armazém, no corpo da 
guarda, e na casa dos contos que o antigo governador e capitão-general de Angola, D. João de Lencastre, 
mandou fazer. 
Anexo: parecer (minuta) e cartas. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 131. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1762. 
 

1763.  1693, Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
secretário do governo de Angola, por tempo de três anos, devido ao término do tempo de serviço de 
Manuel Antunes de Almeida, sendo candidatos Manuel Aires Barrassa, Domingos Rodrigues de Aguiar, 
Francisco Teixeira de Macedo, João Sequeira Varejão, Manuel Antunes de Almeida, Domingos Pais 
Sarmento, Faustino Aires de Carvalho e Silvestre Henriques da Costa. 
Anexo: informação de serviço, bilhete, requerimentos, provisões e certidões. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 132 e 99. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1763. 
 

1764.  1693, Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, de 25 de Abril de 1692, informando do estado em que se achava a guerra que mandou fazer contra 
o dembo de Ambuíla; [do procedimento do tenente capitão-mor de campo, João de Figueiredo e Sousa na 
mesma guerra; do dembo de Ambuíla ter ao seu dispor três exércitos, porque contava com o apoio dos 
exércitos da rainha Ginga e do Congo; acerca das despesas com a campanha militar; informando que entre 
os mortos se encontrava o golambole [ngolambole] de Ambuíla, muitos macotas, negros principais, homens 
da rainha Ginga; da captura de um sobrinho do Ambuíla e do seu manizala; das presas dadas como quinto 
da Fazenda Real; da pedra de Ambuíla; dos crimes de Lucas Carvalho que faleceu depois de ser preso; da 
fuga do dembo de Ambuíla com o seu exército e sua quicumba para as terras de Damby]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 77 v a 78v; ngolambole era o chefe militar e 
comandante das tropas do Ndongo, título associado ao capitão-mor da guerra preta no século XVII, título 
de comandante de um exército de jagas, equivalente a major, a quem respondiam as companhias 
comandadas pelos macotas, ver FREUDENTHAL, Aida; PANTOJA, Selma (ed. lit.) – Livro dos 
baculamentos que os sobas deste reino de Angola pagam a Sua Majestade: 1630. Angola: Ministério da 
Cultura; Arquivo Nacional de Angola, 2013; anexo: carta, parecer (minuta), lista e exposições (traslado) e 
auto (traslado). 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 133, 86, 89 e 126. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1764. 
 

1765.  1693, Dezembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para a propriedade 
do ofício de escrivão das execuções de Angola, sendo único candidato Francisco Estrada. 
Anexo: informação de serviço.  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 134. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1765. 
 

1766.  1693, Dezembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão Manuel Simões 
Colaço, solicitando provisão para junto do ouvidor-geral de Angola, Jerónimo da Cunha Pimentel, poder 
livrar-se das culpas que foram apuradas na devassa que foi tirada do procedimento do governador Luís 
Lobo da Silva, por não ter admitido Manuel Inojosa no exercício do posto de capitão-mor de Benguela, e 
para tal necessitava dos traslados do processo do juízo do crime da corte. 
AHU-Angola, cx. 14, doc. 135. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1766. 
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1767.  1693, Dezembro, 17, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretario de Estado], Mendo de Fois Pereira, ao [secretario do Conselho Ultramarino], 
André Lopes de Lavre, remetendo uma consulta de Angola para que fosse averiguado se havia regimento 
que permitisse que fossem tiradas residências passados [três ano do fim do serviço do oficial].  
AHU-Angola, cx. 14, doc. 136. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1767. 
 

1768.  [1693-1749] 
CARTAS RÉGIAS (cópias), PROVISÕES (cópias) enviadas ao governador e capitão-general de Angola, 
sobre as missões no reino de Angola entre 1693 e 1749. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1768. 
 

1769.  1694, Janeiro, 18, Lisboa 
BILHETE do Conselho Ultramarino para que se passe a Manuel Gomes Ribeiro a carta da propriedade do 
ofício de escrivão das execuções no reino de Angola.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1769. 
 

1770.  1694, Janeiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre se remeter a um dos corregedores do crime 
da Corte uma apelação crime, remetida do juízo da ouvidoria de Angola, contra João Álvares de Oliveira 
apesar de já ter sido absolvido.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1770. 
 

1771.  1694, Janeiro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Luís de Vasconcelos, 
solicitando a serventia do ofício de inquiridor, distribuidor e contador de Angola, em satisfação dos seus 
serviços. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1771. 
 

1772.  1694, Janeiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Miguel Nunes Craveiro, 
solicitando vencer na 3.ª [companhia] da Armada de Portugal ou em outra parte o entretenimento que 
recebeu de mercê do posto de capitão de Infantaria que exercia em Angola, em virtude de estar 
impossibilitado de servir por motivos de doença. 
Obs.: o termo entretenido referia-se aos oficiais que recebiam pensão até entrarem no serviço activo, ver 
BLUTEAU, Raphael – Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico… [em linha] 
Coimbra: Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728. 8 vol. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1772. 
 

1773.  1694, Fevereiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de José Carvalho, solicitando 
as ordens necessárias para o cumprimento de tudo o que com ele se contratou para que transportasse o 
novo governador e capitão-general de Angola, Henrique Jacques de Magalhães, com o socorro de gente e 
munições no seu navio Nossa Senhora do Rosário e Santo António. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1773. 
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1774.  1694, Fevereiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão da charrua São 
Jorge, José Ribeiro, solicitando preferência na saída da sua embarcação que seguiria viagem de Angola 
para Pernambuco, dado que iria a Angola levar socorro de gente e munições sem cobrar frete.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1774. 
 

1775.  1694, Março, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Ambaca, sendo candidatos Francisco de Melo de Magalhães, Eugénio Monteiro Cortês, Simão 
Dias de Oliveira e Inácio Rebelo de Vasconcelos. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1775. 
 

1776.  1694, Março, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Gonçalo da Costa [de Alcáçova Carneiro] de Meneses, acerca da fortaleza que o soba de Quiçama 
pretendia erguer nas suas terras, afirmando que o soba estava disposto a receber o baptismo.  
Obs.: m. est.; anexo: carta e decreto. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 8 e 6; cx. 14, doc. 128. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1776. 
 

1777.  1694, Março, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Pascoal Rodrigues Pontes 
solicitando a dispensa do posto de capitão de cavalos de Angola por motivos de saúde. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1777. 
 

1778.  1694, Março, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de cavalos, couraças e tropa da cidade de São Paulo da Assunção, por impedimento do capitão 
Pascoal Rodrigues Pontes, sendo único candidato José Correia de Castro.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1778. 
 

1779.  1694, Março, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Manuel de Bragança, 
procurador de José Correia de Castro, que se encontrava nomeado capitão de cavalos, couraças e tropa 
da cidade de São Paulo da Assunção, solicitando provisão com assento na forma em que foi passado ao 
seu antecessor acrescentado que os governadores seriam obrigados a acudir com o sustento da cavalaria 
e com escravos que carregavam a bagagem da Infantaria. 
Anexo: provisão (cópia).  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1779. 
 

1780.  1694, Abril, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre ordem régia que declarasse livre dos 
direitos, na alfândega da cidade do Porto, o cobre que fosse necessário para se fabricar as moedas que 
seriam introduzidas em Angola, em substituição dos libongos e das mucatas.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1780. 
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1781.  [ant. 1694, Maio, 28] 
REQUERIMENTO de José Lopes Sequeira, morador no reino de Angola e filho de Luís Lopes Sequeira, ao 
rei [D. Pedro II] solicitando ser provido numa das companhias pagas de Angola, em satisfação dos seus 
serviços e dos de seu falecido pai. 
Anexo: carta, requerimento, informação de serviço, cartas de nomeação, certidões e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1781. 
 

1782.  1694, Agosto, 28, Porto 
CARTA do desembargador, Sebastião Cardoso de Sampaio, ao [secretário do Conselho Ultramarino], 
André Lopes Lavre, sobre a resolução régia do cobre que fosse necessário para cunhar a moeda destinada 
a circular no reino de Angola não pagasse direitos na alfândega.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1782. 
 

1783.  1694, Setembro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o que representou o tesoureiro do dito 
Conselho, José da Cunha Coutinho, acerca da carta e letra do governador da Madeira, D. Rodrigo da 
Costa, relativa à despesa feita com cem soldados que daquela ilha foram para Angola, no tempo do 
governador Henrique Jacques de Magalhães. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1783. 
 

1784.  1694, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão da nau Santo 
António e Almas, Manuel Soares Ferreira, solicitando provisão para citar o procurador da Fazenda num 
libelo contra o dito procurador, no juízo dos Feitos da Fazenda da Casa da Suplicação.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1784. 
 

1785.  1694, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do cabido da Sé de Angola, de 28 de 
Maio de 1694, respondendo à ordem régia, de 19 de Março de 1694, determinado os cuidados que haviam 
de ter com as missões de Angola. 
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 20 e 16. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1785. 
 

1786.  1694, Novembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do cabido da Sé de Angola ao rei [D. Pedro II] respondendo à ordem régia sobre a obrigatoriedade 
das embarcações que partissem de Angola para o Brasil levarem um sacerdote a bordo. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1786. 
 

1787.  1694, Novembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Henrique Jacques de Magalhães, ao rei [D. Pedro II] 
sobre a falta de coronheiro e serralheiro para consertar as armas daquele reino. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1787. 
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1788.  1694, Novembro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Henrique Jacques de Magalhães, ao rei [D. Pedro II] 
sobre as dúvidas e controvérsias suscitadas na preferência do contrato [de Angola] pelos navios que os 
governadores levavam para aquele reino, e ali permaneciam até ao final dos seus governos, bem como 
pelos navios do contrato.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1788. 
 

1789.  1694, Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Henrique Jacques de Magalhães, ao secretário de estado, Mendo de Foios Pereira, respondendo à 
ordem para pôr todo o cuidado nas aguadas dos navios que daquele reino saíssem carregados de 
escravos, fazendo-as de preferência no rio Bengo.  
Anexo: carta, 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 25 e 14. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1789. 
 

1790.  1694, Dezembro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara de Angola, ao rei [D. Pedro II] respondendo à ordem que tiveram sobre uma 
contribuição em dinheiro que os moradores de Angola deveriam enviar todos os anos para o Reino a fim de 
custear as armas e munições.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1790. 
 

1791.  1694, Dezembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do antigo governador e capitão-general 
de Angola, Gonçalo da Costa [de Alcáçova Carneiro] de Meneses, respondendo à ordem régia para pôr em 
pregão a preferência de um navio, com uma determinada quantia de escravos para se aplicar o seu 
rendimento nas despesas das missões daquele reino, tendo a dita preferência sido arrematada por Inácio 
Rebelo de Vasconcelos.  
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 27 e 10. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1791. 
 

1792.  1694, Dezembro, 24, Lisboa 
CARTA RÉGIA (minuta) do rei D. Pedro II ao governador e capitão-general de Angola, Henrique Jacques 
de Magalhães, ordenando que os quintos do rei resultantes da guerra no distrito de Caconda fossem 
remetidos para Portugal, assim como todos os outros mais quintos destinados à Fazenda Real que se 
encontravam em Angola.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1792. 
 

1793.  1695, Janeiro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão de Infantaria do 
presídio de Benguela, Luís Vieira, solicitando ser provido numa das três companhias que se encontravam 
vagas em Angola, em lugar daquela em que fora provido em Benguela.  
Obs.: m. est.; anexo: parecer, decreto e consulta.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1793. 
 

1794.  1695, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor [do presídio] das Pedras [Negras], sendo candidato Simão Dias de Oliveira. 
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1794. 
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1795.  1695, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da capitania de Cambambe, sendo candidatos Manuel de Vilas Boas e Francisco de Sá e Silva. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1795. 
 

1796.  1695, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Benguela, por tempo de três anos, sendo candidato Inácio Rebelo de Vasconcelos. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1796. 
 

1797.  1695, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Massangano, por tempo de três anos, sendo candidato Manuel Florim Correia. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1797. 
 

1798.  1695, Janeiro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para a Companhia de 
Infantaria que se encontrava vago na cidade de São Paulo da Assunção no reino de Angola pelo 
entretenimento do capitão Miguel Nunes Craveiro, sendo candidato Gaspar Rebelo da Costa, Manuel da 
Fonseca Coutinho, Sebastião Martins, Luís de Andrade, Manuel Rodrigues Barros e Luís Vieira.  
Obs.: entretenido pode referir-se à incapacidade de servir ou aos oficiais que recebiam pensão até 
entrarem no serviço activo. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1798. 
 

1799.  1695, Janeiro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do provedor e irmãos da Misericórdia 
da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, solicitando preferência numa quantidade de escravos, 
para ajuda nas despesas com os doentes do hospital.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1799. 
 

1800.  1695, Janeiro, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Muxima, por tempo de três anos, sendo candidato Francisco de Sá e Silva. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1800. 
 

1801.  1695, Fevereiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do Bispo de Angola, D. Frei José de 
Almeida, solicitando ajuda de custo à semelhança do que se fez ao seu antecessor D. João Franco de 
Oliveira. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1801. 
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1802.  1695, Março, 3, Lisboa 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Henrique Jacques de Magalhães, ao rei [D. Pedro II] 
informando dos motivos que teve para nomear o vigário geral João Álvares de Oliveira para o cargo de 
provedor dos defuntos e ausentes.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1802. 
 

1803.  1695, Março, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do proprietário dos ofícios de 
tabelião do público, judicial e notas e de escrivão dos órfãos da cidade de São Paulo de Luanda, 
solicitando faculdade para renunciar um dos ofícios na pessoa que casar com qualquer uma das suas 
filhas. 
Anexo: bilhete e carta. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1803. 
 

1804.  1695, Agosto, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do governador e capitão-general de 
Angola e dos oficiais da câmara de Angola acerca das sublevações e motins que tinham ocorrido na 
Infantaria que serve de guarnição na praça da cidade de São Paulo da Assunção de Luanda. 
Anexo: cartas, certidões e escritos. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1804. 
 

1805.  1695, Agosto, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Henrique Jacques de Magalhães, solicitando que fosse aberta uma concessão e pudesse ter a 
preferência de 600 escravos uma vez no seu triénio e transportasse o seu marfim livremente, sem nenhum 
impedimento do contratador de Angola.  
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1805. 
 

1806.  1695, Agosto, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre cartas do governador e capitão-general de 
Angola, Henrique Jacques de Magalhães, e dos oficiais da câmara de Angola acerca de ser conveniente a 
introdução de aguardantes no reino de Angola. 
Obs.: m. est.; anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1806. 
 

1807.  1695, Novembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o que representou o procurador da Fazenda, 
o desembargador José de Freitas Serrão, acerca de ser conveniente o aumento do ordenando do ofício de 
feitor da Fazenda Real de Angola, Baltasar Luís da Costa, ou desobrigá-lo de vir dar contas ao reino. 
Anexo: informação (cópia).  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1807. 
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1808.  1695, Novembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Henrique Jacques de Magalhães, de 5 de Abril de 1694, dando conta da falta de sujeitos capazes 
em Angola para exercitar o posto de sargento-mor e dos capitães que se encontravam incapazes devido à 
idade avançada e por motivos de doença, sugerindo sujeitos que podiam ser providos nas companhias [de 
Infantaria] de Angola, sendo eles Domingos de Azevedo, Pedro Afonso, Manuel Colaço e Miguel Nunes 
Craveiro que se encontravam em Portugal.  
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1808. 
 

1809.  1695, Novembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento de Gaspar Dias de Mesquita 
a quem constava pertencer por sentença de justificação a ação para requerer a propriedade do ofício de 
juiz dos órfãos e causas do mar de Angola de que seu falecido pai, João de Mesquita Arroio, fora 
proprietário.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1809. 
 

1810.  1695, Novembro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre consulta da Junta das Missões acerca dos 
navios de Angola transportarem mais escravos do que permitia a sua lotação. 
Obs.: m. est.; anexo: decreto.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 42 e 41. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1810. 
 

1811.  1695, Novembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o auto remetido pelo ouvidor-geral de 
Angola, João Teixeira Leitão, acerca da execução dos subsídios que os moradores de Angola pagavam 
para o dote [de casamento de D. Catarina de Bragança com D. Carlos II de] Inglaterra e para paz com a 
Holanda. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1811. 
 

1812.  1695, Novembro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o donativo que Rodrigo da Costa de Almeida 
havia oferecido pela propriedade do ofício de provedor da Fazenda de Angola que se encontrava 
exercitando. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1812. 
 

1813.  1695, Dezembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Henrique Jacques de Magalhães, de 2 de Março de 1695, pedindo que fossem enviados mais 
religiosos capuchinhos italianos para as missões de Angola. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1813. 
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1814.  1695, Dezembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta dos oficiais da câmara da cidade de 
São Paulo da Assunção, de 10 de Maio de 1695, dando conta da execução feita ao antigo procurador 
daquele senado, Domingos da Cunha de Azevedo, por estar devendo uma certa quantia do resto dos 
subsídios que havia cobrado. 
Anexo: instrumento em pública forma e carta. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1814. 
 

1815.  1695, Dezembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do fiador do contrato de 
Angola, Manuel do Porto Barbosa, que se encontrava preso na cadeia da Corte, solicitando licença para 
sair da prisão a fim de tratar da sua saúde.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1815. 
 

1816.  1695, Dezembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Rodrigo da Costa de 
Almeida, solicitando confirmação do posto de tenente-general de Artilharia de Angola com soldo 
equivalente ao dito posto. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1816. 
 

1817.  1695, Dezembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para as três 
companhias de Infantaria que estavam vagas em Angola, sendo candidatos Manuel da Fonseca Coutinho, 
Luís de Andrade, Sebastião Martins, Francisco Duarte de Vasconcelos, Agostinho de Moura, Manuel 
Rodrigues Barros, João da Veiga da Silva e João de Araújo de Azevedo devido à intermitência que o 
monarca concedera aos capitães Domingos de Azevedo Coelho, Pedro Afonso e Manuel Colaço.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1817. 
 

1818.  1695, Dezembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão do navio São José, 
Matias Quaresma, solicitando provisão de preferência para a sua embarcação uma vez que iria para 
Angola levar o novo Bispo de Angola, frei José de Oliveira, os religiosos capuchinhos Barbonios, o novo 
ouvidor-geral de Angola e as munições necessárias para o provimento e fornecimento dos presídios de 
Angola.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1818. 
 

1819.  1695, Dezembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do antigo ouvidor-geral de 
Angola, Francisco Lopes da Silva, solicitando que lhe fosse tirada a residência na Corte onde se 
encontravam muitas pessoas de Angola e da Bahia que poderiam testemunhar acerca do seu bom 
comportamento, dado que se tivesse boa residência tinha a promessa de um dos lugares da Relação da 
Bahia.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1819. 
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1820.  1695, Dezembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do [antigo contratador de 
Angola], Diogo da Fonseca Henriques, solicitando a prorrogação da licença que tinha obtido para que 
pudesse restabelecer a sua saúde fora da cadeia da Corte sob o cuidado de fiéis carcereiros.  
Anexo: certidões.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1820. 
 

1821.  1696, Janeiro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para a serventia do 
ofício de feitor da Fazenda Real de Angola, por tempo de três anos, sendo candidato Francisco Ferreira 
Soares. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1821. 
 

1822.  1696, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor de Angola, por três anos, devido ao término do tempo de serviço de Estêvão Pereira Bacelar, 
sendo candidatos Bernardo Machado, Pedro Lopes Figueira e Estêvão da Cunha Meneses . 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1822. 
 

1823.  1696, Fevereiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre representação do procurador dos religiosos 
capuchinhos italianos em Angola, padre frei Paulo, do ouvidor-geral de Angola João de Puga de 
Vasconcelos e do feitor da Fazenda Real Francisco Ferreira Soares, solicitando provisão para que a 
embarcação que os levasse da cidade da Bahia para Angola tivesse preferência sobre todas as outras 
embarcações.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1823. 
 

1824.  1696, Março, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre proposta respondendo à ordem régia para se 
averiguar a melhor forma de coligir notícias e comunicações com a Índia, advertindo que segundo os 
cosmógrafos a faixa de 100 léguas entre a Malemba e o rio Zambeze proporcionaria a dita comunicação.  
Anexo: proposta. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1824. 
 

1825.  1696, Março, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre Francisco de Melo Magalhães ter solicitado 
ordem para que o governador e capitão-general de Angola, Henrique Jaques de Magalhães, desse 
cumprimento à sua carta patente de nomeação para a capitania de Ambaca, em virtude do dito governador 
se ter negado antes a isso, alegando que João Baptista da Maia fora recentemente provido para aquela 
capitania.  
Anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1825. 
 

1826.  1696, Março, 21, Lisboa 
BILHETE do Conselho Ultramarino para que se passe a Manuel Soares Ferreira a carta da mercê de 
preferência para poder trazer uma quantidade de escravos de Angola num navio. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1826. 
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1827.  1696, Maio, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o governo de 
Angola, sendo candidatos Luís César de Meneses, D. Lourenço de Almada e João Correia de Lacerda.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1827. 
 

1828.  1696, Setembro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Henrique Jacques de Magalhães, de 25 de Janeiro de 1696, informando dos quatro capitães de 
Infantaria do terço, Domingos de Azevedo Coelho, Pedro Afonso, Manuel Colaço e Gregório Rodrigues, 
que se encontravam incapazes devido à idade avançada e a problemas de saúde 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1828. 
 

1829.  1696, Novembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre informação do doutor João de Sepúlveda e 
Matos acerca de Manuel de Moura, solicitando que a devassa que o governador e capitão-general de 
Angola, Gonçalo da Costa [de Alcáçova Carneiro e] Meneses, trouxera para o Reino a pedido do [ouvidor-
geral de Angola], Manuel de Sousa de Castro, fosse remetida a um dos juízes dos Feitos da Fazenda ou 
para outro ministro para atestar as culpas referidas na dita devassa. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimentos, cartas patentes, cartas, autos, certidão e consulta. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1829. 
 

1830.  1696, Novembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Henrique Jacques de Magalhães, de 26 de Janeiro de 1696, informando da grande mortalidade 
que se registou no ano de 1695 nos soldados em Angola, levando à redução significativa do número de 
efectivos no terço da guarnição daquela praça, pedindo por isso socorro de homens para a segurança 
daquela praça.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1830. 
 

1831.  1696, Dezembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o cargo de 
secretário do governo de Angola, por tempo de três anos, sendo candidatos Amaro Barbosa Brandão, 
Manuel Gonçalves Pereira, João de Sequeira Varejão, Faustino Álvares de Carvalho e Domingos Vieira. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1831. 
 

1832.  [ant. 1696, Dezembro, 29] 
REQUERIMENTO do recém-nomeado governador e capitão-general de Angola, Luís César de Meneses, 
ao rei [D. Pedro II] solicitando que fosse declarado na sua patente que venceria o seu soldo desde do dia 
que embarcasse para o reino de Angola. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1832. 
 

1833.  1697, Janeiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Pascoal Lobo de Mesquita, 
morador na cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda], solicitando provisão de prorrogação da 
serventia dos ofícios de tabelião do público, escrivão da ouvidoria e auditoria geral e da câmara daquela 
cidade, por mais três anos. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1833. 
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1834.  1697, Janeiro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor da capitania de Benguela, por tempo de três anos, sendo candidatos António de Vilas Boas, 
António Pais Sarmento e Manuel de Madureira.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 71 e 98. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1834. 
 

1835.  1697, Fevereiro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a informação do juiz dos Feitos da Coroa e 
Fazenda, Gaspar Mouzinho de Albuquerque, acerca do requerimento de Fernão Gomes de Freitas, 
morador em Angola, solicitando provisão para que no reino de Angola fosse feito o seu livramento num 
crime no qual foi culpado numa devassa tirada pelo ouvidor-geral de Angola, António Pacheco de Almeida, 
relativa aos procedimentos do contratador do contrato de Angola, dos mestres de navios e demais pessoas 
que transportavam escravos fora da arqueação dos navios e faziam negócios com estrangeiros em 
géneros vedados. 
Anexo: consulta, carta e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1835. 
 

1836.  1697, Fevereiro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Massangano, por tempo de três anos, sendo candidatos João de Miranda Salema e Francisco 
de Brito Parvi.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1836. 
 

1837.  1697, Fevereiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do cirurgião António Álvares, 
solicitando ajuda de custo dado que seguiria viagem para Angola na companhia do novo governador e 
capitão-general de Angola, Luís César de Meneses, uma vez que era necessário para curar os soldados da 
Infantaria.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1837. 
 

1838.  1697, Fevereiro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do proprietário do ofício de juiz 
dos órfãos e causas do mar de Angola, Gaspar Dias de Mesquita, solicitando alvará autorizando-o a 
nomear um serventuário para o ofício. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1838. 
 

1839.  1697, Março, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão do navio Santo 
António de Portugal, Vicente Gomes, solicitando provisão de preferência para zarpar de Angola, porque iria 
levar socorro de gente e munições àquele reino.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1839. 
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1840.  1697, Março, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do capitão do navio Nossa 
Senhora do Rosário e Santo António, José Carvalho, solicitando preferência para zarpar de Angola, porque 
iria para aquele reino levar o novo governador e capitão-general de Angola, Luís César de Meneses. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1840. 
 

1841.  1697, Abril, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de Manuel Simões Colaço, 
solicitando provisão para arrematar no reino de Angola a preferência por uma quantidade de escravos, por 
tempo de seis anos, pelo preço que havia arrematado anteriormente, dando as fianças necessárias, 
servindo o valor do arremate para acudir às despesas dos missionários. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1841. 
 

1842.  1697, Abril, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a necessidade de se determinar a forma da 
precedência das vezes e assentos na Junta das Missões de Angola. 
Anexo: decreto, despacho e carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 55 e 79. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1842. 
 

1843.  1697, Agosto, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento do antigo contratador de 
Angola, Diogo da Fonseca Henriques, solicitando a prorrogação do tempo de licença para que pudesse 
restabelecer a sua saúde fora da cadeia da Corte e desta forma assistisse o seu livramento e cuidasse dos 
seus negócios, sob o cuidado de fiéis carcereiros. 
Anexo: consulta, requerimentos e certidões. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1843. 
 

1844.  1697, Agosto, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Henrique Jacques de Magalhães, aceitando as mercês que tinha recebido de uma comenda 
dotada de uma tença, de um lugar para se fazer uma vila e de um hábito de Cristo dotado de uma tença 
para o seu filho. 
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1844. 
 

1845.  1697, Agosto, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Henrique Jacques de Magalhães, de 13 de Novembro de 1696, informando que os moradores de 
Luanda estavam impossibilitados de continuar a enviar as suas embarcações com escravos com licença 
concedida pelos contratadores do contrato de Angola em todos os portos da costa de Luango, por causa 
dos estrangeiros que iam para os mesmos portos para praticar roubos, exemplificando que tinham roubado 
uma grande quantidade de escravos de um patacho. 
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1845. 
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1846.  1697, Agosto, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre requerimento de D. Agostinho Rodrigues de 
Sá, homem preto, filho do antigo capitão-mor da freguesia de Santa Ana no presídio de Dande e sobrinho 
do duque de Bamba, D. Domingos Quitheixe, solicitando ordem para o governador e capitão-general de 
Angola, Henrique Jacques de Magalhães, pudesse devolver-lhes as terras com todas as suas gentes e 
fazendas, tomadas pelo capitão e feitor Luís Cota. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1846. 
 

1847.  1697, Setembro, 22, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre se agradecer ao governador e 
capitão-general de Angola, Pantaleão de Sá e Melo, o zelo que teve com a expedição de dois socorros de 
gente que foram daquela ilha para o Maranhão e Angola. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 46 e 46v. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1847. 
 

1848.  [1697-1748]  
PROVISÕES (cópias) e REGIMENTOS (cópia) sobre a proibição do uso de facas no reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 16, D. 1848. 
 

1849.  [ant. 1698, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel Rodrigues Barros ao [governador e capitão-general de Angola, Luís 
César de Meneses], solicitando que mandasse examinar no Conselho Ultramarino os seus papéis de 
serviço para que pudesse pedir ao monarca a mercê do posto de sargento-mor de Angola ou ser provido 
numa Companhia de Infantaria numa das praças do Brasil e outras mais mercês que esperava receber. 
Anexo: cartas, certidões, requerimentos, provisão e cartas patentes. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1849. 
 

1850.  1698, Janeiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre as dúvidas suscitadas pela arrematação do 
contrato de Angola, com os lanços feitos pelo mercador António de Castro e por Manuel do Porto Barbosa, 
através do seu procurador José Tavares. 
Obs.: m. est.; anexo: contrato (condições).  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1850. 
 

1851.  1698, Janeiro, 18, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei [D. Pedro II] determinado que todo o vinho que por certidão pertencesse aos 
padres priores ficasse isento de pagar quaisquer direitos.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1851. 
 

1852.  1698, Fevereiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre parecer acerca do requerimento de José 
Tavares, na qualidade de procurador de Manuel do Porto Barbosa, solicitando que relativamente ao 
arrendamento do contrato de Angola se procedesse como de direito, continuando a fazer-se a arrematação 
com base nos lanços para que, se não houvesse maior lanço que o seu debaixo de fianças, pudesse 
arrematar o contrato.  
Anexo: declaração e requerimentos.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1852. 
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1853.  1698, Março, 10, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II determinado a arrematação do contrato de Angola 
para Pascoal Rodrigues Pontes.  
Anexo: condições do contrato, condições de contrato (cópia) e declaração.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1853. 
 

1854.  1698, Março, 17, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino sobre se satisfazer a resolução régia da consulta da Junta 
das Missões acerca do que representou o padre João Valadares da Companhia de Jesus. 
Obs.: m. est.; anexo: decreto.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1854. 
 

1855.  1698, Abril, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do cabido da Sé de Luanda ao rei [D. Pedro II] solicitando que o prefeito da missão dos 
capuchinhos em Angola, padre frei Francisco de Paiva [Francesco da Pavia], pudesse continuar a assistir 
na dita missão. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1855. 
 

1856.  1698, Abril, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA PATENTE passada pelo governador e capitão-general de Angola, Luís César de Meneses, 
nomeando Francisco Rodrigues de Sousa para o posto de capitão dos moradores do presídio de Nossa 
Senhora da Vitória da vila de Massangano, por tempo de três anos, posto que vagou por deixação de João 
Rebelo de Brito. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1856. 
 

1857.  1698, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre se ordenar ao conde regedor que estando 
preso algum oficial de armeiro com culpas para ser degredado se lhe comutasse o degredo para Angola, 
em virtude da carta do governador e capitão-general de Angola, Luís César de Meneses, informando da 
falta de um armeiro para consertar as armas. 
Anexo: consulta (minuta) e parecer. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 110 e 109. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1857. 
 

1858.  1698, Novembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do ouvidor-geral de Angola, João de 
Puga de Vasconcelos, de 4 de Fevereiro de 1698, solicitando que fosse nomeado uma pessoa para o 
cargo de ouvidor de Angola uma vez que completaria o seu triénio no próximo ano e se encontrava doente 
devido ao clima de Angola. 
Obs.: m. est.; anexo: cartas e certidões. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1858. 
 

1859.  1698, Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, D. João de Lencastre, acerca da necessidade de se criar o cargo de contador para tomar as contas 
aos feitores, almoxarifes e recebedores de Angola. 
Anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 17, doc. 68; cx. 15, doc. 86.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1859. 
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1860.  1698, Dezembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do campo de Angola, sendo proposto pelo governador e capitão-general de Angola, Luís 
César de Meneses, em primeiro lugar João Batista da Maia e em segundo lugar Baltazar Garcia de Gois. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1860. 
 

1861.  1698, Dezembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
tenente de capitão-mor do campo, sendo candidatos Pascoal Rodrigues, Gaspar Rebelo da Costa e 
Mamede Álvares da Guerra, conforme carta do governador e capitão-general de Angola, Luís César de 
Meneses, de 15 de Março de 1698.. 
Anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1861. 
 

1862.  1698, Dezembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o Bispado de 
Angola, sendo candidatos padre Manuel de Aguiar, frei Manuel Torrago, frei João de Cristo, D. António 
Teixeira Nunes, frei Filipe da Silva, frei José Leitão e D. Luís Simões Brandão. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 105 e 106; anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1862. 
 

1863.  1699, Janeiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria de Angola, vago devido ao entretenimento concedido a Gregório Rodrigues de Matos, 
sendo candidatos Luís Correia, Francisco Vaz Francisco, Barnabé Correia, Cristóvão de Sousa, Manuel 
Carvalho e Carlos Borges. 
Anexo: informações de serviço.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1863. 
 

1864.  1699, Fevereiro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão do presídio das Pedras [Negras], sendo candidatos Manuel Simões, Carlos Borges e João Velho de 
Barros. 
Anexo: informações de serviço.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1864. 
 

1865.  1699, Fevereiro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Cambambe, sendo candidatos Francisco de Brito Parvi e Mamede Álvares da Guerra. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1865. 
 

1866.  1699, Fevereiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da fortaleza de Muxima, por tempo de três anos, sendo único candidato Luís de Andrade. 
Anexo: informação de serviço e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 97. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1866. 
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1867.  1699, Março, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da capitania de Massangano, por tempo de três anos, sendo candidatos Manuel Álvares da Guerra 
e Luís Ares de Figueiredo.  
Anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1867. 
 

1868.  [ant. 1699, Março, 30] 
REQUERIMENTO do capitão António de Sequeira Varejão ao rei [D. Pedro II] solicitando a alcaidaria-mor 
da vila de Trancoso na província da Beira e dois lugares nlgum mosteiro para duas irmãs mais velhas, 
alegando os seus serviços e os de seu pai no reino de Angola.  
Anexo: cartas régias, cartas patentes, requerimentos, certidões, escritos, provisão e parecer. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 111. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1868. 
 

1869.  1699, Maio, 4, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CERTIDÃO passada pelo secretário do governo de Angola, Amaro Barbosa Brandão, atestando que o 
capitão de couras, José Correia de Castro, havia apresentado em 17 de Março de 1699 ao governador e 
capitão-general de Angola, Luís César de Meneses, alguns ofícios, uma certidão e um alvará de folha 
corrida comprovando que uma determinada ordem régia estava a ser cumprida. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1869. 
 

1870.  1699, Setembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís César de Meneses, dando conta da necessidade de se declarar o número de cavalos que os 
navios do Brasil deveriam levar para Angola para terem a preferência concedida por este serviço. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 98 e 98v.; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1870. 
 

1871.  1699, Setembro, 2, Lisboa 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e ouvidor de 
Angola, Luís César de Meneses, dando conta das alterações que tinha havido entre o deão da Sé de 
Angola e os capitulares daquela conquista. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 97v. e 98; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 114. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1871. 
 

1872.  1699, Setembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís César de Meneses, de 25 de Fevereiro de 1699, dando conta do estado das armas e a 
pólvora no reino de Angola por falta de um oficial armeiro para fazer o seu conserto e pela falta de 
coronheiros para reparar as coronhas que estavam comidas por salalés e os fechos que estavam 
quebrados. 
Obs.: Salalé é uma formiga branca, do género das térmitas, e de origem africana; ver 
AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 97v e 98; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 115. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1872. 
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1873.  1699, Setembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís César de Meneses, em resposta à ordem régia de 15 de Fevereiro de 1698, informando que 
mandou registar nos livros da secretaria, câmara e Fazenda e notificar o contratador de Angola de que 
tinha de fornecer as fardas na forma estabelecida. 
Anexo: auto, carta e proposta (condições).  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 116. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1873. 
 

1874.  1699, Setembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro sobre cartas do governador e provedor da Fazenda 
Real de Angola, Luís César de Meneses, dando conta que naquele porto apareceu um navio inglês, tendo-
se abastecido de vinho e aguardente para seguir viagem, e deixado uma canoa com sete canarins de Goa 
e seis fardetes de fazenda como recompensa pelo abastecimento.  
Anexo: carta, carta (cópia), escrito e relações.  
AHU-Angola, cx. 15, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1874. 

1875.  1699, Dezembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino , ao rei [D. Pedro II] sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria do presídio de Benguela, que vagou por falecimento de Luís Vieira, sendo que o 
capitão auxiliar daquele presídio, Sebastião Moreno Pinto, era o único candidato ao dito posto. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1875. 
 

1876.  1699, Dezembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre carta dos oficiais da câmara de Angola, de 
26 de Novembro de 1698, dando conta que os moradores da cidade de Luanda estavam sujeitos a ser 
depositários da Fazenda Real por não haver quem quisesse ser feitor da Fazenda Real, na conformidade 
com o edital que o governador e capitão-general de Angola, Luís César de Meneses, mandou afixar 
publicamente, pelo que solicitavam um aumento do ordenado dos depositários uma vez que tal tarefa 
acarretava muitas perdas e responsabilidades.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 15, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1876. 
 

1877.  [ant. 1700] 
RELAÇÃO dos livros que foram para o reino de Angola com o governador. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 109.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1877. 
 

1878.  [ant. 1700] 
RELAÇÃO do custo dos livros que foram para o reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 178, doc. 115.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1878. 
 

1879.  [ant. 1700] 
ESCRITO de […] João de Sousa sobre os merecimentos dos soldados, D. Diogo e D. Luís, que tinham 
servido com ele na província de Trás-os-Montes, . 
AHU-Angola, cx. 178, doc. 36.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1879. 
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1880.  [ant. 1700, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTO do capitão de couraças, Pascoal Rodrigues Pontes, ao rei [D. Pedro II] solicitando que o 
homem de negócio, José Manem, fosse aceite como fiador da décima do contrato dos direitos reais [dos 
escravos] de Angola, que o suplicante arrematara, uma vez que o fiador actual, mercador de uma loja na 
Rua Nova [de Lisboa], Manuel Bernardes de Lima, não estava bem avaliado pelos homens da praça. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 6.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1880. 
 

1881.  1700, Janeiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para a serventia do 
ofício de feitor da Fazenda Real de Angola, sendo único candidato Carlos de Fonteira Carneiro de 
Magalhães. 
Anexo: requerimento, mandado e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 1.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1881. 
 

1882.  1700, Fevereiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre uma consulta da Junta das Missões acerca 
das conveniências do comércio que o conde do Sonho tentava estabelecer com os portugueses, sem 
admitir estrangeiros nos seus portos, permitindo obter mais escravos para o Brasil e para os engenhos, e 
aumentar a cristandade, sendo aconselhável escrever sobre isso ao governador e capitão-general de 
Angola, Luís César de Meneses.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 171; o conde do Sonho era a forma como os 
portugueses conheciam o mani Sonho, senhor da província do Sonho, no reino do Congo; anexo: consulta.  
AHU-Angola, cx. 16, doc. 2.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1882. 
 

1883.  1700, Fevereiro, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Luís César de Meneses, respondendo à provisão de 
25 de Abril de 1698, sobre as contas tomadas ao depositário da Fazenda Real, Francisco Velho da Costa, 
relativamente às armas e munições; informando que mandara consertar as armas existentes e que naquele 
reino faltava um oficial de celeiro para consertar as celas. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 3.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1883. 
 

1884.  1700, Fevereiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre uma consulta da Junta das Missões acerca 
das vantagens comerciais e espirituais em nomear um rei para o Congo, devendo o conde do Sonho, o 
duque de Bamba e o marquês de Pemba participar nessa eleição; afiançando que não era necessário um 
Bispo do Congo, porque o de Angola também era do Congo e sempre aí assistira, devendo ir mais 
religiosos para aquele reino, ficando os religiosos de São Domingos a administrar o hospital da cidade; 
devendo o governador informar-se das capacidades do médico, para pedir outro quando fosse preciso.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 102-103. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 4.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1884. 
 

1885.  [ant. 1700, Fevereiro, 26] 
REQUERIMENTO do capitão Carlos Borges de Vasconcelos, [ao governador e capitão-general de Angola], 
Luís César de Meneses, solicitando o exame e o envio dos seus papéis de serviço, para requerer a Sua 
Majestade, através do Tribunal do Conselho Ultramarino, o acrescentamento dos seus serviços. 
Obs.: m. est.; anexo: auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 5.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1885. 
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1886.  1700, Março, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão das couraças da tropa de cavalos de Angola, devido à promoção de José Correia de Castro a 
governador de São Tomé, sendo candidato o cavaleiro da Ordem de Cristo, Pascoal Rodrigues Pontes, 
que serviu Sua Majestade de 1657 a 1691, e detinha o contrato [dos direitos reais dos escravos]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 174-175. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 6.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1886. 
 

1887.  1700, Setembro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o governo de 
Angola, em virtude de terminar o triénio do governador e capitão-geral Luís César de Meneses, sendo 
candidatos D. Rodrigo da Costa, D. Álvaro da Silveira e Albuquerque, Pedro Mascarenhas e D. Lourenço 
de Almada. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 225v-228v; anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 7.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1887. 
 

1888.  1700, Outubro, 15, Lisboa 
CERTIDÃO passada por Amaro Nogueira Andrada, atestando que não encontrara menção a António 
Rodrigues Colaço, filho de José Colaço, e natural da vila do Cadaval, nos livros do registo das mercês.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 90.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1888. 
 

1889.  1700, Novembro, 2, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [do governador e capitão-general de Angola], Luís César de Meneses, e do [ouvidor-geral], Gaspar 
da Silva Reis, ao rei [D. Pedro II] remetendo os papéis de serviço do capitão João de Araújo de Azevedo, 
atestando a veracidade do conteúdo e o merecimento do requerente. 
Anexo: carta e autos dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 8.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1889. 
 

1890.  1700, Novembro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís César de Meneses, acerca da falta de Infantaria naquele reino, devido à grande mortalidade 
dos soldados que tinham ido em sua companhia, solicitando o envio de soldados para completar o terço e 
a guarnição dos presídios, dando preferência à gente do reino em detrimento dos [da ilha da Madeira]. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 103-103v; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 16, doc. 9.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1890. 
 

1891.  1700, Novembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor de Angola, tendo o governador e capitão-general de Angola, Luís César de Meneses, 
proposto Agostinho de Moura e Manuel Rodrigues Barros. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 232v-233v; anexo: informação de serviço.  
AHU-Angola, cx. 16, doc. 10.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1891. 
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1892.  1700, Dezembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Luís César de Meneses, e a dos oficiais da câmara, sobre os prejuízos causados pelas chuvas nas 
ruas e casas [de Luanda], e de como a câmara e os moradores não tinham recursos para minimizar os 
estragos, excepto se pudessem valer-se do subsídio, e nesse caso o ouvidor-geral ficaria encarregue de 
superintender as obras. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 104; anexo: cartas e parecer.  
AHU-Angola, cx. 16, doc. 11.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1892. 
 

1893.  [ant. 1700, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTO do cirurgião João Baptista Monteiro, ao rei [D. Pedro II] solicitando provimento no lugar 
de cirurgião-mor da Infantaria da cidade de Luanda, que se encontrava vago. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 12.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1893. 
 

1894.  [post. 1700, Dezembro, 29] 
REQUERIMENTO do capitão Marcos Pereira Bravo, natural e morador em Angola, ao rei [D. Pedro II] 
solicitando o posto de capitão da Companhia de Agostinho de Moura, e em sua falta o posto de capitão-
mor de Benguela, ou o de capitão-mor do presídio de Ambaca, em satisfação dos serviços prestados como 
soldado, cabo de esquadra, sargento e alferes, tendo entrado na guerra do dembo de Ambuíla.  
Obs.: m. est.; auto parcialmente numerado do fl. 1 a 24; anexo: auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 13.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1894. 
 

1895.  1701, Janeiro, 11, Lisboa 
CARTA RÉGIA (minuta) do rei [D. Pedro II] ao [provedor da Fazenda Real do Brasil], Francisco Lamberto, 
ordenando que mandasse o que faltava para as mil arrobas de tabaco a enviar ao Rio de Janeiro. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 30.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1895. 
 

1896.  [ant. 1701, Fevereiro, 17] 
REQUERIMENTO do nomeado para o governo de Angola, Bernardino [de Sousa Tavares] de Távora, ao 
rei [D. Pedro II] solicitando que se declarasse na sua patente que os soldos lhe seriam pagos desde o dia 
em que embarcasse para Angola.  
Anexo: escrito, bilhete e certidão. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 15.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1896. 
 

1897.  1701, Março, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Cambambe, sendo candidato António Dias de Oliveira. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 265v-266; anexo: parecer e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 16.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1897. 
 

1898.  [ant. 1701, Março, 4] 
REQUERIMENTO dos irmãos da Mesa da Irmandade do Glorioso São Francisco Xavier, ao rei [D. Pedro II] 
solicitando a cera que lhes cabia no contrato de Angola, à custa dos contratadores, e que não recebiam 
desde 1684. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 17.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1898. 
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1899.  1701, Março, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Benguela, em virtude de terminar o triénio de António de Vilas Boas, sendo candidatos 
Pascoal Rodrigues e Manuel Carvalho Velho.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 259-260v; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 18.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1899. 
 

1900.  [ant. 1701, Março, 9] 
REQUERIMENTO do moço fidalgo da Casa de Sua Majestade, Luís Teixeira Botelho, ao rei [D. Pedro II] 
solicitando, em satisfação dos serviços prestados, o hábito de Cristo e tença para o casamento de sua 
sobrinha, D. Luísa, filha de José de Barros de Vasconcelos e de D. Tomásia, irmã do suplicante, e para si 
pedia ajuda de custo para a viagem que faria para ir servir de capitão de Infantaria de uma das companhias 
que naquela monção iam para o estado da Índia. 
Obs.: m. est.; anexo: certidões e alvará. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 19.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1900. 
 

1901.  1701, Março, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Ambaca, sendo candidatos Inácio Marques de Almeida, Manuel Barbosa de Amorim, Manuel 
Dias Agrelos, Carlos Borges de Vasconcelos e Jerónimo Monteiro da Silva. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 256v-259; anexo: informações de serviço e 
bilhete. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 20; cx. 15, doc. 22.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1901. 
 

1902.  [ant. 1701, Março, 20] 
REQUERIMENTO de Luís Arez, natural de Arraiolos, ao rei [D. Pedro II] solicitando foro de fidalgo, 
moradia, hábito de Cristo e tença, tendo já provado a limpeza de sangue e servido com satisfação em 
Angola, como soldado infante, alferes, soldado de cavalo e capitão de Infantaria por carta patente do 
governador Luís César de Meneses, em virtude de ter sido promovido ao posto de capitão de Infantaria na 
monção que naquele ano ia servir no estado da Índia. 
Anexo: certidões, carta patente, alvará de folha corrida, requerimento, carta e mandados. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 21.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1902. 
 

1903.  1701, Abril, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para uma 
Companhia de Infantaria de Angola, em virtude de Pascoal Rodrigues ter sido promovido a capitão-mor de 
Benguela, sendo candidatos Barnabé Correia, Manuel Gomes da Mata, Manuel Carvalho Velho, Carlos 
Borges de Vasconcelos e Manuel Pereira Bravo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 266v-268v; ver ainda AHU_CU_001, Cx. 17, D. 
1899; anexo: informações de serviço, requerimento e lista de votos.  
AHU-Angola, cx. 16, doc. 22.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1903. 
 

1904.  1701, Abril, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria da cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda], em virtude de Agostinho de Moura 
ter sido promovido a sargento-mor de Angola, sendo candidatos Manuel Rodrigues Barros, José Borges 
Pessanha, António de Sequeira Varejão, António Francisco da Silva e Manuel Dias Agrelos.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 263-265; anexo: lista de votos.  
AHU-Angola, cx. 16, doc. 23.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1904. 
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1905.  1701, Abril, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o ofício de escrivão da Fazenda Real de 
Angola estar vago há muito tempo, tendo a propriedade do ofício ficado para Rodrigo da Costa Almeida, 
por ter oferecido um donativo e ter aceitado o pagamento das matrículas nos quatro géneros do contrato 
[dinheiro de letra, fazenda, farinha e macutas], podendo nomear filho ou filha no oficio. 
Obs.: m. est.; carta de propriedade em pergaminho; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 265-
265v; anexo: requerimento, conhecimento, carta de propriedade e bilhete.  
AHU-Angola, cx. 16, doc. 24.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1905. 
 

1906.  [ant. 1701, Junho, 1] 
REQUERIMENTO do capitão Agostinho de Moura, ao rei [D. Pedro II] solicitando o hábito de Cristo e tença 
para o seu primo Manuel de Moura de Vasconcelos, por este sempre o ter acudido com fazenda para ele 
poder continuar a servir Sua Majestade, alegando a favor do seu pedido os muitos serviços prestados. 
Obs.: m. est.; anexo: auto de papéis de serviço, parecer, mandados, conhecimento e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 26.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1906. 
 

1907.  1701, Setembro, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [do governador e capitão-general de Angola], Luís César de Meneses, ao capitão Gaspar Rebelo 
da Costa, [que enviara com socorro ao presídio de Caconda], com ordens para prender ou matar o Nana 
Ambundo e o seu irmão, usando a gente da guerra preta e a Infantaria do presídio; informando que 
mandava o ex-capitão-mor daquele presídio, António de Faria, para o ajudar, por ter muita experiência de 
guerra e do local, desejando que assim se alcançasse a liberdade de comércio; devendo Gaspar Rebelo da 
Costa reportar tudo a Bernardino de Távora, que estaria a chegar ao presídio de Benguela. 
Anexo: regimento. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 27.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1907. 
 

1908.  1701, Outubro, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
PROVISÃO do governador e capitão-geral de Angola, Luís César de Meneses, provendo novamente 
Manuel Gonçalves Guerreiro no ofício de escrivão do presídio de Ambaca, uma vez que este havia 
terminado o triénio e não poderia continuar a exercer sem nomeação. 
Obs.: doc. m. est. e incompl.; auto numerado do fl. 6 ao 23; anexo: certidões, requerimento e mandado. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 28.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1908. 
 

1909.  [ant. 1702, Janeiro, 2] 
REQUERIMENTO de Manuel Simões, [ao governador e capitão-general de Angola], Luís César de 
Meneses, solicitando que mandasse examinar os seus papéis de serviço, a fim de os juntar para fazer uns 
requerimentos a Sua Majestade, através do Tribunal do Conselho Ultramarino. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 31.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1909. 
 

1910.  [ant. 1702, Fevereiro, 10] 
REQUERIMENTO do soldado Manuel Teixeira, da companhia do capitão Marcos Pereira Bravo, ao 
[governador e capitão-general de Angola], Bernardino de Távora, solicitando licença de um mês para ir ao 
distrito de Golungo cobrar alguns mantimentos que lhe eram devidos por pessoas, para ajuda do sustento 
de sua mulher e dois filhos, porque eram muito pobres. 
Obs.: doc. numerado com “n.º 20”, facto que poderá indicar relação ao processo AHU_CU_001, Cx. 18, D. 
1930. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 14.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1910. 
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1911.  1702, Março, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Bernardino de Távora, ao rei [D. Pedro II] sobre ter 
tomado posse e visitado as fortificações da cidade, sendo necessário restaurá-las e fazer uma fortaleza em 
Cassandama; alertando para a falta de Artilharia e Infantaria, para o mau estado das armas e a fragilidade 
dos soldados vindos dos ilhéus, precisando de gente [de Portugal continental] ou do Brasil por serem mais 
resistentes; sugerindo que se resolvesse a falta de cavalos na tropa mandando-os vir do Brasil, ficando a 
arca do contrato a cargo de um morador abonado, porque o capitão não dava comida suficiente aos 
cavalos; referindo que após a chegada da moeda de cobre os moradores viviam na pobreza devido à 
carestia dos mantimentos; aconselhando o envio de religiosos de São João de Deus para a administração 
do hospital e a assistência de soldados e enfermos. 
Anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 38.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1911. 
 

1912.  1702, Abril, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara de Angola, ao rei [D. Pedro II] sobre ter-se cedido um homem branco e 
conhecedor da língua dos sobas, dembos, quilambas e quibazes para ensinar os seus escrivães, e que 
estes homens depois de receberem a insígnia de capitães-mores, usurparam o poder, oprimindo e 
incitando à guerra. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1923 e AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1938. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 17.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1912. 
 

1913.  1702, Abril, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara de Angola, ao rei [D. Pedro II] sobre os soldados das ilhas [de Portugal] 
serem de pouca utilidade em Angola, porque muitos adoeciam e faleciam assim que chegavam, por serem 
muito jovens, sendo ainda incapazes de pegar em armas; sugerindo que esses soldados fossem para o 
Brasil e os governadores daqueles estados enviassem soldados de lá para Angola. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 38.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1913. 
 

1914.  1702, Abril, 23, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei D. Pedro II ordenando ao governador e capitão-general de Angola, 
Bernardino de Távora, para persuadir os religiosos que tinham terminado o seu tempo em Angola, para não 
saírem até que chegassem os missionários vindos de Itália, que iam destinados para o sertão; mandando 
agradecer ao padre perfeito a sua passagem para o Congo, esperando que pudesse aceitar as côngruas 
que mandava para os religiosos; definindo que os clérigos filhos da terra serviriam o gentio e os italianos o 
ministério das igrejas e dos presídios, porque os carmelitas descalços de Santa Teresa tornariam à missão 
do padre frei Belchior, os padres terceiros de São Francisco eram capelães de navios e os padres da 
companhia [de Jesus] ficavam com o ensino, a doutrina e as missões; mencionando o hospício de 
Golungo.  
AHU-Angola, cx. 16, doc. 33.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1914. 
 

1915.  [ant. 1702, Maio, 15] 
REQUERIMENTO do soldado Ventura Tavares, da companhia do capitão Manuel da Fonseca Coutinho, ao 
[governador e capitão-general de Angola], Bernardino de Távora, solicitando licença para ir ao distrito de 
Golungo cobrar alguns mantimentos que lhe deviam Diogo Cardoso e Baltasar Rebelo da Silva. 
Obs.: doc. numerado com “n.º 21”, facto que poderá indicar relação ao processo AHU_CU_001, Cx. 18, D. 
1930. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 35.  
AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1915. 
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1916.  [ant. 1702, Junho, 2] 
REQUERIMENTO de António Teixeira dos Reis, ao [governador e capitão-general de Angola], Bernardino 
de Távora, solicitando patente de capitão para poder ocupar uma gineta de capitão de ordenança que 
vagara e era ocupada por Manuel Neto Nogueira. 
Obs.: doc. numerado com “n.º 17”, facto que poderá indicar relação ao processo AHU_CU_001, Cx. 18, D. 
1930. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 14.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1916. 
 

1917.  1702, Junho, 14, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Bernardino de Távora, ao rei [D. Pedro II] sobre o 
incumprimento do capítulo 22 da lei das arqueações, tanto por excesso de carga, como pela ausência de 
pagamento dos direitos reais; informando que mandara o juiz dos órfãos, Salvador Dinis Quaresma, 
devassar os transgressores, tendo sido preso o caixeiro do contrato dos direitos reais; dando conta da 
desobediência do ouvidor-geral e provedor da Fazenda, [Gaspar da Silva Reis]. 
Anexo: instrumento de traslado. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 37.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1917. 
 

1918.  [ant. 1702, Junho, 20] 
REQUERIMENTO de João Pilarte da Silva, preso na fortaleza da Ponta da Ilha, ao [governador e capitão-
general de Angola], Bernardino de Távora, solicitando que mandasse o ouvidor-geral, [Gaspar da Silva 
Reis], declarar as suas culpas na primeira audiência para poder tratar da sua defesa e lhe aceitasse fiador 
pelos seus escravos, porque estava preso há cinco meses, sofrendo necessidades na prisão, junto com os 
seus escravos,. 
Obs.: doc. numerado com “n.º 16”, facto que poderá indicar relação ao processo AHU_CU_001, Cx. 18, D. 
1930. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 14.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1918. 
 

1919.  [ant. 1702, Junho, 20] 
REQUERIMENTO de Bartolomeu Alves, ao [governador e capitão-general de Angola], Bernardino de 
Távora, solicitando que não mandasse aclarar praça, porque viera da Bahia para cumprir degredo, mas 
como era incapaz para o serviço de Sua Majestade pedira ao governador Luís César de Meneses para lhe 
dar baixa e em sua vez assentar praça a um mocetão chamado Paulo Marques, alegando estar pobre e 
doente, e ser responsável por sua mulher e duas filhas. 
Obs.: doc. numerado com “n.º 19”, facto que poderá indicar relação ao processo AHU_CU_001, Cx. 18, D. 
1930. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 14.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1919. 
 

1920.  [ant. 1702, Junho, 30] 
REQUERIMENTO do capitão Rodrigo de Ralujo, ao [governador e capitão-general de Angola], Bernardino 
de Távora, solicitando que mandasse o capitão-mor de Ambaca, Inácio Marques [de Almeida], entregar-lhe 
um escravo de nome António que o suplicante comprara e lhe fugira. 
Obs.: doc. numerado com “n.º 22”, facto que poderá indicar relação ao processo AHU_CU_001, Cx. 18, D. 
1930. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 38.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1920. 
 

1921.  1702 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços de Carlos de Torres, ao longo de doze anos 
no estado da Índia, alegando ser filho do mestre de campo, Francisco de Ledesma Torres, que serviu nas 
guerras de Angola. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 45.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1921. 
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1922.  1703, Janeiro, 4, Lisboa 
DECRETO do rei D. Pedro II ordenando que o Conselho Ultramarino visse as cartas do prior e comissário 
dos padres agostinhos da Pérsia, frei António do Desterro, e uma do rei da Pérsia. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 1.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1922. 
 

1923.  1703, Janeiro, 4, Lisboa 
CARTA dos oficiais da câmara de Angola, ao rei [D. Pedro II] sobre os prejuízos que os capitães-mores 
causavam ao sobrecarregar os vassalos de Sua Majestade com banzos. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1912 e AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1938. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 17.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1923. 
 

1924.  [ant. 1703, Fevereiro, 14] 
REQUERIMENTO do capitão António de Abreu, [à junta governativa de Angola], solicitando que mandasse 
examinar, trasladar e remeter os documentos apresentados ao Tribunal do Conselho Ultramarino, pedindo 
ainda a respectiva certidão. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: certidão e alvarás de folha. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 2.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1924. 
 

1925.  1703, Fevereiro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do cabido de Angola, ao rei [D. Pedro II] sobre o falecimento do governador Bernardino de Távora, 
e a eleição de oficiais da câmara para o governo daquele reino, da mesma forma que se fizera depois da 
saída do governador Tristão da Cunha de Mendonça; afirmando que o envio de um governador melhoraria 
a administração da justiça e da guerra; dando conta dos perigos decorrentes da falta de Infantaria. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 3.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1925. 
 

1926.  1703, Fevereiro, 16, São Paulo da Assunção [de Lisboa] 
CARTA dos oficiais da câmara e governadores de Angola, ao rei [D. Pedro II] sobre não terem deferido os 
requerimentos do ouvidor-geral, Gaspar da Silva Reis, e do secretário do governo, Amaro Barbosa 
Brandão, nos quais solicitavam a liberdade e a restituição aos cargos, porque se aguardava a resolução 
régia às devassas tiradas aos presos e enviadas ao rei pelo governador Bernardino de Távora. 
AHU-Angola, cx. 16, doc. 43.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1926. 
 

1927.  [ant. 1703, Fevereiro, 22] 
REQUERIMENTO do procurador da Fazenda Real de Angola, Manuel Monteiro da Rocha, ao rei [D. Pedro 
II] solicitando provisão para continuar a servir aquele cargo, no qual fora provido pelo governador 
Bernardino de Távora. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 4.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1927. 
 

1928.  [ant. 1703, Fevereiro, 26] 
REQUERIMENTO do escrivão e dos irmãos da Mesa da Irmandade do Glorioso São Francisco Xavier, ao 
rei [D. Pedro II] solicitando ordens para que os contratadores do contrato de Angola lhes pagassem a cera 
que lhes cabia no contrato e que não recebiam desde 1684; afirmando que o seu requerimento anterior 
[1701] não tivera efeito. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1898 e AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2021.  
AHU-Angola, cx. 17, doc. 5.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1928. 
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1929.  1703, Fevereiro, 27, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador e capitão-general de Angola, Bernardino 
de Távora, acerca do estado das missões naquele reino. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 21.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1929. 
 

1930.  1703, Março, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o extrato solicitado ao conselheiro, Gregório 
Pereira Fidalgo, acerca da carta do governador e capitão-general de Angola, Bernardino de Távora, contra 
o ouvidor-geral [Gaspar da Silva Reis], do auto que tirou [o juiz, Manuel Simões Colaço], e também sobre 
as cartas e requerimentos do dito ouvidor, [dos seus filhos, Francisco Ribeiro da Silva e João Plácido da 
Silva, e da sua mulher, D. Arcângela Maria da Gama], a do secretário [do governo de Angola, Amaro 
Barbosa Brandão, dos vereadores da Câmara, de D. Brásia dos Santos], do capitão de cavalos, [e 
contratador dos direitos dos escravos, Pascoal Rodrigues Pontes] e de António Coutinho Figueira, 
advogado de Pascoal Rodrigues Pontes; [nestas cartas eram acusados de cumplicidade com o 
governador, Manuel Simões Colaço, o capitão António de Tovar, Manuel Sanches, Manuel Fernandes 
Sardinha, Manuel Correia, o cabo do terço Martinho Teixeira de Mendonça e o ajudante de praça Pascoal 
Rodrigues de Queiroga; referindo ainda as acções contra o administrador do contrato dos direitos Manuel 
Neto Nogueira].  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2002; a consulta anexa os doc. numerados com n.º 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23 e 24; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 106v-
107; ver ainda AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1949; poderão ainda fazer parte deste processo, a avaliar pela 
numeração contida (n.º 16, 17, 19, 20, 21, 22), ver AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1910, D. 1915 e D. 1916, 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1918, D. 1919, D. 1920, D. 1936; anexo: parecer, cartas, cartas (cópias), 
requerimentos, requerimentos (cópias), memória, certidão, relação, relações (cópias). 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 6 e 56; cx. 16, doc. 34, 36, 39, 40, 41, 42 e 43; cx. 18, doc. 14; cx. 179, doc. 24, 
25 e 30.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1930. 
 

1931.  [ant. 1703, Março, 23] 
REQUERIMENTO de D. Brites da Praça Rocha, viúva do capitão-mor de Angola, Vasco Nunes de Ataíde, 
ao rei [D. Pedro II] solicitando provisão para ser tutora dos seus seis filhos, durante a menoridade deles, 
para melhor administração dos seus bens e pessoas. 
Anexo: provisões.  
AHU-Angola, cx. 17, doc. 7.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1931. 
 

1932.  1703, Abril, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Bernardino de Távora, explicando porque mandara prender o ouvidor-geral [Gaspar da Silva Reis] 
e o secretário do reino, [Amaro Barbosa Brandão], carta que foi entregue com atraso ao Conselho 
Ultramarino, porque vinha ao cuidado do capitão Matias Quaresma e só foi descoberta após o falecimento 
deste. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 107; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 8.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1932. 
 

1933.  1703, Maio, 5, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta dos oficiais da câmara de Angola, [solicitando que os 
oficiais providos pelos governadores pagassem os direitos sobre o que rendiam, conforme as avaliações 
remetidas pelos ouvidores-gerais, Francisco Lopes da Silva e João Teixeira Leitão]; o conselho remeteu as 
ditas avaliações para a Junta dos Três Estados se pronunciar sobre elas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 107v. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 9.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1933. 
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1934.  1703, Maio, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o parecer solicitado [ao ex-governador e 
capitão-general de Angola], Luís César de Meneses, acerca da carta do capuchinho missionário, frei 
António Maria de Florença [Antonio Maria da Firenze], relativa à falta de médicos, cirurgião e 
medicamentos no hospital [da Santa Casa da Misericórdia] da vila de Massangano, ao zelo do capitão-mor 
de Massangano, Manuel Álvares da Guerra, aos banzos que os capitães-mores lançavam aos negros e a 
insolência do ex-capitão-mor de Ambaca, Francisco de Melo de Magalhães [contra os padres missionários; 
a carta refere ainda a fome que grassava na região devido à falta de chuva e de farinha]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 107v-108; anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 11; cx. 16, doc. 32.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1934. 
 

1935.  1703, Maio, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Artilharia, vago em Angola devido ao falecimento de António Dantas, sendo único candidato 
Domingos Lopes Louro. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 392v. 
Anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 13 e 1. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1935. 
 

1936.  1703, Junho, 2, Lisboa 
DECRETO do rei D. Pedro II nomeando o bacharel Diogo Salter de Macedo para ir devassar o 
procedimento do governador e capitão-general de Angola, Bernardino de Távora, tirar residência e sindicar 
o ouvidor-geral, Gaspar da Silva Reis, e libertar da prisão o dito ouvidor, o secretário do reino, Amaro 
Barbosa Brandão, o capitão de cavalos e contratador dos direitos dos escravos, Pascoal Rodrigues Pontes, 
e o administrador deste [Manuel Neto Nogueira]. 
Obs.: nomeação de sindicante relacionada com a consulta de 3 de Março de 1703, ver AHU_CU_001, Cx. 
18, D. 1930. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1936. 
 

1937.  [ant. 1703, Junho, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão António Mogo de Melo, [à junta governativa da câmara de Angola], 
solicitando que mandasse examinar e remeter os seus papéis de serviço ao Tribunal do Conselho 
Ultramarino, para deferimento de remuneração de serviços. 
Obs.: m. est.; anexo: certidões, cartas patentes e alvará de folha corrida. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 28.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1937. 
 

1938.  1703, Junho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta dos oficiais da câmara de Angola, 
acerca dos governadores proverem algumas pessoas como capitães-mores para irem negociar ao sertão e 
do prejuízo que elas causavam, sendo responsáveis por muitas guerras, o que levara a câmara a lançar 
um bando que proibiu os mesmos de ir ao sertão; queixando-se ainda dos capitães-mores dos presídios. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 109v; ver também AHU_CU_001, Cx. 17, D. 
1912 e AHU_CU_001, Cx, 18, D. 1923; anexo: parecer, carta e bando (cópia). 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1938. 
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1939.  1703, Junho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta dos oficiais da câmara de Angola, 
acerca da falta de cavalos na tropa daquele reino, responsabilizando o contratador de cavalos, Pascoal 
Rodrigues Pontes, por possuir também o contrato dos direitos reais, sendo por isso conveniente que o 
contratador dos direitos reais não fosse o capitão da tropa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 109-109v; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1939. 
 

1940.  1703, Junho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta dos oficiais da câmara e 
governadores de Angola, informando do falecimento do governador Bernardino de Távora e de o terem 
sucedido naquele governo, cargo que exerceriam até chegar sucessor. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 108v-109; anexo: parecer e carta. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1940. 
 

1941.  1703, Junho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Bernardino de Távora, acerca da actuação dos capitães-mores das fortalezas e dos presídios do 
sertão, da falta de soldados no Reino, do sustento da Cavalaria, da proibição do comércio dos 
governadores, da saída do cobre excedente e da ida dos religiosos de São Bento para assistirem os 
doentes no hospício da cidade. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 120-121; anexo: consulta (minuta). 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1941. 
 

1942.  1703, Junho, 9, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta dos oficiais da câmara de Angola, acerca do estado das 
missões naquele reino e da acção dos religiosos missionários italianos, dando conta das acções dos 
restantes religiosos, e da falta de párocos e capelães em algumas igrejas, assim como de um bispo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 110-110v. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 21.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1942. 
 

1943.  1703, Junho, 9, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta dos oficiais da câmara de Angola, acerca da falta de 
provedor da fazenda dos defuntos e ausentes naquele reino, desde a prisão do ouvidor-geral [Gaspar da 
Silva Reis]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 110. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 22.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1943. 
 

1944.  [post. 1703, Junho, 9] 
INFORMAÇÃO do que fora concedido e exigido ao médico, Manuel de Andrada e Góis, em resultado do 
requerimento analisado pelo Conselho Ultramarino, com resolução a 9 de Junho de 1703, no qual se 
comprometia a ir servir como médico em Angola. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 63.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1944. 
 

1945.  1703, Junho, 15, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do procurador da Fazenda Real de Angola, [Manuel 
Monteiro da Rocha], acerca da conveniência em se desanexar o cargo que ocupava do de ouvidor-geral de 
Angola. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 110v. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 23.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1945. 
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1946.  1703, Junho, 15, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do procurador da Fazenda Real de Angola, [Manuel 
Monteiro da Rocha], acerca dos tabacos de fumo remetidos do Brasil para Angola; o conselho remeteu a 
carta para a Junta da Administração do Tabaco e alertou contra este tipo de comércio e como qualquer 
outro que ocorresse na cidade [de Luanda], excepção feita apenas para o resgate de escravos.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 110v. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 24.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1946. 
 

1947.  1703, Junho, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para [o posto de 
capitão da] capitania de Infantaria, que vagara pelo falecimento de Sebastião Martins, sendo candidatos 
Manuel Rodrigues Ribeiro, Francisco Soares, Francisco Mogo de Melo, Barnabé Correia, Manuel Gomes 
da Mota e Domingos da Costa Almeida. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 398-400v. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 25.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1947. 
 

1948.  [ant. 1703, Junho, 18] 
REQUERIMENTO de D. Catarina de Barros Bezerra, viúva do capitão-mor João de Oliveira Delgado, ao rei 
[D. Pedro II] solicitando o hábito de Cristo e tença para o seu sobrinho, João Veríssimo da Silva, filho de 
seu cunhado, o desembargador Nicolau de Torres Cordeiro, em virtude da sentença de justificação que lhe 
dava direito a ela a metade dos serviços de seu marido, alguns em Angola e Cabo Verde, enquanto a outra 
metade ficara para a mãe do defunto, Isabel Cordeira da Silva, que os deixara a Nicolau de Torres 
Cordeiro. 
Obs.: m. est.; anexo: sentença de justificação e conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 26.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1948. 
 

1949.  1703, Junho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o extrato solicitado ao conselheiro, Gregório 
Pereira Fidalgo, à carta dos oficiais da câmara de Angola e aos requerimentos de D. Arcângela Maria da 
Gama, mulher do ouvidor-geral de Angola, Gaspar da Silva Reis; a carta dos oficiais refere o auto feito 
contra o ouvidor [e porque fora mudado da fortaleza da Ponta da Ilha para a fortaleza de Nossa Senhora da 
Guia, e vice-versa, referindo os pedidos do preso para ser restituído no seu cargo, enquanto os 
requerimentos de D. Arcângela pediam que o sindicante, Diogo Salter de Macedo, tratasse do processo do 
marido rapidamente, porque um dos culpados no caso, Rodrigo da Costa Almeida, servia de provedor da 
Fazenda Real de Angola].  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 111; ver ainda AHU_CU_001, Cx. 18, 
D. 1930; anexo: parecer, cartas, portaria (cópia), termo, requerimento, requerimento (cópias), 
requerimentos (traslados). 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 29; cx. 16, doc. 43, 44, 36.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1949. 
 

1950.  1703, Junho, 20, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Benguela, reino de Angola, sendo candidatos José Lourenço, Manuel Barbosa de Amorim, 
António Vaz da Silveira e Sebastião Nunes Colares. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 426-428; anexo: lembrete e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1950. 
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1951.  1703, Junho, 21, Lisboa  
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do prior dos religiosos carmelitas descalços de São 
Paulo da Assunção [de Luanda], sugerindo que a mesma fosse vista pela Junta das Missões. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 111. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1951. 
 

1952.  1703, Junho, 27, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
mestre de campo do terço de Infantaria, que servia de guarnição na cidade de São Paulo da Assunção [de 
Luanda], tal como existia antes, sendo único candidato Francisco Coelho. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 408-408v; anexo: parecer, requerimento e carta 
régia. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 32, 1 e 47. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1952. 
 

1953.  1703, Junho, 27, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Nossa Senhora da Conceição de Caconda, de Angola, sendo único candidato 
António Vaz da Silveira. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 407v. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1953. 
 

1954.  1703, Junho, 28, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do ouvidor-geral de Angola, Manuel 
Simões Colaço, acerca de ter sentenciando os autos de uma residência tirada [ao capitão-mor do presídio 
de Ambaca], Francisco de Melo Magalhães, e uma causa de livramento sumário de uns escravos que 
assassinaram o seu senhor, Fernão de Oliveira Borges, apesar de não ter a jurisdição devida, mas temer o 
governador Bernardino de Távora. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 111-111v; anexo: carta e parecer. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 34 e 39. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1954. 
 

1955.  1703, Junho, 28, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da capitania de Massangano, sendo único candidato Miguel Lopes de Orta. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 409-409v; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1955. 
 

1956.  1703, Junho, 28, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta dos oficiais da câmara e 
governadores de Angola, respondendo à ordem enviada ao governador Bernardino de Távora, 
relativamente às ordens para terminar a fortaleza de São Miguel, alargar o forte do Penedo e fazer uma 
bateria em Cassandama; os oficiais queixavam-se [do preço dos mantimentos e] da rápida deterioração 
que o clima provocava nas munições e armas, tendo de mandar reparar as armas à Bahia. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 111v; anexo: carta e parecer. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 36 e 38. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1956. 
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1957.  1703, Junho, 28, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor das Pedras [Negras], sendo candidatos Manuel Barbosa de Amorim, Francisco Soares e 
Manuel Dias Agrelos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 409v-410v; anexo: parecer e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 37 e 1. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1957. 
 

1958.  [ant. 1703, Julho, 3] 
REQUERIMENTO de Manuel Dias Agrelos, natural de Angola, ao rei [D. Pedro II] solicitando hábito de 
Cristo e tença para um dos seus meios-irmãos que ele nomeasse, em satisfação dos serviços prestados 
pelo suplicante, em Angola, como soldado, cabo de esquadra, sargento supra e do número, alferes de 
Infantaria e capitão-mor, pertencendo-lhe ainda, por sentença de justificação, os serviços prestados pelo 
seu pai, Manuel Dias Agrelos. 
Obs.: m. est.; anexo: auto dos papéis de serviço, certidões, informação de serviço e parecer (fragmento). 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 42; cx. 18, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1958. 
 

1959.  1703, Julho, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
capitão da fortaleza de Muxima, sendo único candidato Manuel Gomes da Mata. 
Obs.: a consulta de 28 de Junho de 1703 sobre esta nomeação não teve efeito; ver 
AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 408v-409 e 410v-411; anexo: pareceres. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 43 e 1. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1959. 
 

1960.  1703, Julho, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
capitão da fortaleza de Cambambe, sendo candidatos Manuel Gomes da Mata e Miguel Fernandes Pardal. 
Obs.: a primeira consulta sobre esta nomeação, realizada a 28 de Junho de 1703, não teve efeito; ver 
AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 409 e 411; anexo: pareceres, consulta e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 44, 40 e 1. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1960. 
 

1961.  1703, Julho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
capitão da fortaleza de Ambaca, sendo candidatos Francisco Soares e Manuel Dias Agrelos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 413-413v; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1961. 
 

1962.  1703, Julho, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes Cabral de Távora, ao rei [D. Pedro II] respondendo à 
carta régia de 24 de Abril de 1702, para dar informações sobre o ataque de uns negros a um capuchinho 
missionário, no distrito do Bengo, por este ter apreendido umas figurinhas usadas para fazer feitiçaria na 
casa de um negro do clérigo José Jorge de Sousa; referindo as razões porque não tirara a devassa à morte 
de um capuchinho no distrito do Dande, acrescentando no fim da carta que o religioso morrera de doença; 
dando conta da acção dos capitães-mores e capelões que davam fazendas aos negros e depois lhes 
prendiam as mulheres e filhos por não as poderem pagar;  
AHU-Angola, cx. 17, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1962. 
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1963.  1703, Julho, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [da junta governativa da câmara de Angola], ao rei [D. Pedro II] remetendo os papéis de serviço do 
capitão, Lourenço de Guimarães, para deferimento, apesar de não o julgarem apto para ser provido numa 
companhia da praça, não obstante apresentar patente de capitão de Infantaria do presídio de Caconda. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimento, certidões, carta patente, carta de numbramento e alvará de folha 
corrida. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 10.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1963. 
 

1964.  1703, Julho, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [da junta governativa da câmara de Angola], ao rei [D. Pedro II] remetendo os papéis de serviço do 
capitão Francisco Mogo de Melo, e julgando-o merecedor de ser provido em qualquer capitania dos 
presídios daquele reino, desde que não fosse para o de Benguela, porque para esse deveria ir alguém 
mais qualificado. 
Anexo: auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 28.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1964. 
 

1965.  1703, Agosto, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [da junta governativa da câmara de Angola], ao rei [D. Pedro II] remetendo os papéis de serviço do 
capitão de Infantaria António de Tovar Lopes, que pretendia ser provido no posto de sargento-mor daquele 
reino, afirmando que era merecedor da mercê. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimento, certidões, cartas patentes, mandado e auto. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 41.  
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1965. 
 

1966.  1703, Agosto, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [da junta governativa da câmara de Angola], ao rei [D. Pedro II] remetendo os papéis de serviço do 
capitão-mor de Benguela, João Zuzarte de Andrade, a fim de este requerer mercê de Sua Majestade, 
apresentando ainda os serviços prestados pelo pai, [capitão-mor Gaspar Zuzarte de Andrade], pelo avô, 
[capitão-mor João Zuzarte de Andrade], e pelo sogro, [capitão-mor Inácio Rebelo de Vasconcelos]; 
afirmando que o dito capitão era merecedor e que fora capitão de Infantaria na guerra de Ambuíla.  
Obs.: m. est.; anexo: requerimento, certidões, cartas patentes, portaria, mandados, escritura e informação 
de serviço. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 48, 16 e 12; cx. 18, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1966. 
 

1967.  1703, Agosto, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [da junta governativa da câmara de Angola], ao rei [D. Pedro II] remetendo os papéis de serviço do 
capitão da fortaleza do presídio de Benguela, José Lourenço, informando que era merecedor de ocupar o 
posto de capitão de Infantaria ou de um presídio daquele reino.  
Obs.: m. est.; anexo: requerimento, certidão e mandado. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1967. 
 

1968.  1703, Agosto, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [da junta governativa da câmara de Angola], ao rei [D. Pedro II] remetendo os papéis de serviço de 
Manuel de Oliveira de Figueiredo, que chegara do quilombo de Cassanje e desejava pedir a satisfação dos 
seus serviços; afirmando que o requerente tinha capacidade para qualquer das capitanias dos presídios 
daquele reino. 
Anexo: requerimento, certidão e mandado. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1968. 
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1969.  1703, Agosto, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [da junta governativa da câmara de Angola], ao rei [D. Pedro II] remetendo os papéis de serviço do 
capitão-mor do presídio de Nossa Senhora de Caconda, António de Faria, informando que era merecedor 
de ocupar postos que exigissem grande competência.  
Anexo: requerimento, certidões, mandado, cartas patentes, portaria, cartas e declarações. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1969. 
 

1970.  1703, Agosto, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [da junta governativa da câmara de Angola], ao rei [D. Pedro II] remetendo os papéis de serviço de 
Manuel Barbosa de Amorim, informando que era merecedor de ocupar qualquer capitania daquele reino.  
Obs.: m. est.; anexo: requerimento, certidão e mandado. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1970. 
 

1971.  [ant. 1703, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO do capitão da fortaleza de Ambaca, Francisco Soares, ao rei [D. Pedro II] solicitando o 
hábito de Cristo e tença, em virtude dos serviços prestados em Angola, durante mais de dezanove anos, 
como soldado, cabo de esquadra, sargento supra e do número, alferes de Infantaria e capitão. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1971. 
 

1972.  1703, Agosto, 23, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [provedor da Fazenda Real de Angola], Rodrigo da Costa Almeida, ao rei [D. Pedro II] sobre ter 
mandado cobrar milho, farinha e bens móveis ao contratador dos dízimos, Manuel Neto Nogueira, já 
falecido, [por este não ter pago a primeira arrematação], não ficando terminada a execução, pela falta de 
feitores zelosos. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1972. 
 

1973.  1703, Outubro, 2, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
CARTA [provedor da Fazenda Real de Angola], Rodrigo da Costa Almeida, ao rei [D. Pedro II] sobre a 
vingança de que era vítima, tendo sido mudado da fortaleza da Guia para a fortaleza da Ponta da Ilha, com 
proibição de papel e tinta, sofrendo maus-tratos e temendo ser envenenado; referindo que a sua prisão 
levara à morte e fuga dos seus escravos; afirmando temer a vinda de Marcos Pereira Bravo para ajudante 
da masmorra, visto este ser cunhado de Martinho de Teixeira [de Mendonça], que o prendera; dando conta 
das mentiras e obstáculos que o governador Bernardino de Távora lhe causara, nomeadamente com o 
patacho que comprara para ir com os filhos para o Brasil, quando terminasse o triénio dos seus ofícios. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1973. 
 

1974.  1703, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a falta de resolução da consulta de 4 de 
Junho de 1703, acerca da nomeação de pessoas para o governo de Angola, após o falecimento de 
Bernardino de Távora, tendo-se candidatado ao cargo D. Fernando Martins de Mascarenhas de Lencastre, 
D. Lourenço de Almada e Pedro de Mascarenhas; afirmando que o envio de governador era vital para a 
conservação do reino, onde as ameaças dos inimigos e a perda de escravos poria em risco os engenhos e 
a cultura do tabaco.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 393-394v e 428; anexo: consulta, pareceres e 
bilhete. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 60, 15 e 1. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1974. 
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1975.  1703, Novembro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
tenente de mestre de campo general de Angola, novamente criado, sendo candidatos Cristóvão de 
Gouveia de Miranda e Luís Ferreira de Noronha.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 434-434v. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1975. 
 

1976.  [ant. 1703, Dezembro, 11] 
REQUERIMENTO do procurador da Fazenda Real de Angola, Manuel Monteiro da Rocha, ao rei [D. Pedro 
II] solicitando provisão de nomeação do lugar de secretário do governo de Angola, em virtude de ter sido 
nomeado para o dito lugar pelo Senado da Câmara, que governavam aquele reino, tendo tomado as contas 
aos almoxarifes e depositários, trabalhando sem receber qualquer salário. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1976. 
 

1977.  1704, Janeiro, 2, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [provedor da Fazenda Real de Angola], Rodrigo da Costa Almeida, ao rei [D. Pedro II] remetendo 
uma relação do dinheiro enviado ao provedor-mor da Bahia, Francisco Lamberto, desde 1702, por conta da 
moeda de cobre, dos baculamentos, dos direitos dos oficiais e da piparia que vieram com o governador 
Bernardino de Távora, bem como dos quintos e direitos das aguardentes. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1977. 
 

1978.  1704, Janeiro, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola], Gaspar da Silva Reis, ao rei [D. Pedro II] 
sobre a chegada do Bispo D. Luís Simão Brandão e do desembargador Rodrigo Rebelo da Silva; afirmando 
que fora solto, restituído aos seus cargos e suspenso para lhe tirarem residência; informando que o 
desembargador era parente e futuro genro de Rodrigo da Costa de Almeida, seu inimigo, e cúmplice do 
governador Bernardino de Távora; alertando que na eleição dos oficiais da câmara para o governo daquele 
reino, os escolhidos eram parentes do dito Rodrigo da Costa de Almeida, que tudo fizera para ficar com o 
cargo de provedor da Fazenda Real, pelo que não podia esperar justiça; pedindo que Costa de Almeida e 
Pascoal Rodrigues de Queiroga fossem castigados e avisando que ficaria em risco se o novo governador 
fosse Fernão Martins Mascarenhas, porque era parente do ex-governador Luís César de Meneses, com 
quem tivera problemas.  
AHU-Angola, cx. 17, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1978. 
 

1979.  1704, Janeiro, 24, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do ouvidor-geral de Angola, Gaspar 
da Silva Reis, queixando-se que continuava preso na fortaleza da Ponta da Ilha, sem que os oficiais da 
câmara e governadores do reino, deferissem os seus requerimentos, aludindo ainda às irregularidades na 
eleição daquele governo, bem como à inexperiência, à incompetência e à parcialidade dos seus actos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 112; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 17, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1979. 
 

1980.  1704, Fevereiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para a serventia do 
ofício de contador de Angola, criado novamente, que vagara devido à renúncia de António da Costa de 
Brito, sendo único candidato Fernão Gomes de Freitas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 435v-436. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1980. 
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1981.  1704, Março, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto 
perpétuo de sargento-mor do terço de Infantaria paga, que servia de guarnição em Angola, sendo 
candidatos Manuel da Fonseca Coutinho, António Soares de Azevedo e José de Sousa Fragoso. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 438v-440. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1981. 
 

1982.  1704, Março, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
ajudante de tenente, criado de novo, sendo único candidato Francisco Duarte de Vasconcelos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 438-438v. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1982. 
 

1983.  [ant. 1704, Março, 10] 
REQUERIMENTO do tenente de campo de Angola, Benchior Garcia de Góis, ao rei [D. Pedro II] solicitando 
provisão para que o vedor-geral lhe pagasse os soldos do tempo em que estivera ausente para se tratar. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1983. 
 

1984.  1704, Maio, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do Bispo de Angola, D. Luís [Simão Brandão], ao rei [D. Pedro II] sobre a falta de ministros para os 
vários serviços daquela igreja e fora dela, solicitando permissão para nomear quatro capelães, com 
ordenado, para o ajudarem na celebração dos ofícios divinos. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1984. 
 

1985.  1704, Maio, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a nomeação de pessoas para a Companhia 
de Infantaria de Angola, que vagara pela promoção de Manuel da Fonseca Coutinho ao posto de sargento-
mor do terço daquele reino, sendo candidatos Francisco Vaz Francisco, Manuel Dias Agrelos e José 
Borges Pessanha. 
Obs.: m. est.; resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 450-451; 
anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 74 e 72. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1985. 
 

1986.  1704, Agosto, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da Artilharia de Angola, em virtude do falecimento de Domingos Lopes Louro, sendo único 
candidato Manuel Cristiano. 
Obs.: resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 453-453v. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1986. 
 

1987.  1704, Agosto, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a carta dos oficiais da câmara e 
governadores de Angola, acerca da falta de gente naquela conquista, sendo conveniente mandar homens 
[de Portugal continental], porque os da ilha da Madeira morreriam ao fim de pouco tempo de lá chegarem. 
Obs.: resolução da regente D. Catarina; apesar da distância temporal entre a carta e a consulta, o 
conteúdo da mesma justifica a junção; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 54 e 38. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1987. 
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1988.  1704, Agosto, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a carta dos oficiais da câmara de Angola, 
acerca do estado das obras da fortaleza de São Pedro no morro da Cassandama, [a cargo do sargento-
mor, engenheiro, Luís Mendes Henriques], solicitando [para ela e para a fortaleza da Ponta da Ilha] 
algumas peças columbrinas e alguém que fosse ensinar os artilheiros a usá-las, [dando-lhe o soldo do 
refinador de pólvora ou do capitão de Artilharia]. 
Obs.: resolução da regente D. Catarina; columbrina era uma peça de artilharia longa e de pouco calibre; 
anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 77 e 59. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1988. 
 

1989.  1704, Agosto, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a carta dos oficiais da câmara e 
governadores de Angola, acerca da guerra contra o soba Cathira e do perdão que o capitão da fortaleza do 
presídio de Caconda, António de Faria, concedera ao soba Huiamba; [explicando que o governador 
Bernardino de Távora já tentara a paz com o soba Huiamba, que andava fugido desde que se rebelara, no 
tempo do governador Luís César de Meneses; dando conta que a guerra tivera início com o saque do soba 
Cathira à povoação do soba Xâ Dingri, do pedido de auxílio que este lançara ao capitão do presídio, e da 
necessidade de se evitar mais rebeliões].  
Obs.: resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 112v; 
anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 78 e 58. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1989. 
 

1990.  1704, Agosto, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a carta do provedor da Fazenda Real de 
Angola, Rodrigo da Costa de Almeida, acerca do ordenado de Manuel Simões Colaço e Manuel Gomes 
Cabral, que sucederam a Gaspar da Silva Reis no ofício de ouvidor-geral, após a prisão deste pelo 
governador Bernardino de Távora; [a carta refere ainda a prisão do secretário, Amaro Barbosa Brandão, e 
o provimento do signatário como provedor e do juiz Manuel Simões Colaço como ouvidor-geral, e que com 
a morte do governador, o juiz passou a fazer parte do governo daquele reino, sendo nomeado Manuel 
Gomes Cabral para ouvidor-geral.  
Obs.: resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 113; 
anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1990. 
 

1991.  1704, Agosto, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a carta do provedor da Fazenda Real de 
Angola, Rodrigo da Costa de Almeida, explicando que a falta de cavalos e de Infantaria naquele reino se 
devia aos negócios dos governadores impedirem o cumprimento das preferências concedidas aos navios 
que levavam cavalos e Infantaria a Angola, fazendo escassear os escravos para o contrato dos direitos, 
prejudicando a Fazenda Real, o comércio e a paz do reino.  
Obs.: resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 113v; 
anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1991. 
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1992.  1704, Agosto, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a carta do provedor da Fazenda Real de 
Angola, Rodrigo da Costa de Almeida, acerca da devassa que o governador Bernardino de Távora mandou 
tirar ao administrador do contrato dos direitos reais, Manuel Neto Nogueira, por meter nos navios que iam 
para o Brasil escravos por crias, sem pagar os direitos a Sua Majestade, excedendo a lotação dos navios e 
levando, assim, muitos à morte. 
Obs.: resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 114; 
anexo: carta e relação. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1992. 
 

1993.  1704, Setembro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a resolução da consulta de 4 de Setembro 
de 1704, acerca da resposta do governador do Rio de Janeiro, [D. Álvaro da Silveira e Albuquerque], à 
carta régia de 4 de Maio de 1704, quanto à proibição de soldados e pessoas sem licença irem às minas, 
devendo o conselho indicar o tempo de degredo, em Angola, para quem desrespeitasse a proibição.  
Obs.: resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS DO RIO DE JANEIRO, Cod. 232, fl. 
209-209v e 213-213v; anexo: consulta, carta e carta (cópia)s. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1993. 
 

1994.  1704, Setembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a carta do provedor da Fazenda Real de 
Angola, Rodrigo da Costa de Almeida, acerca do prejuízo que a Fazenda Real tinha por não haver um 
feitor permanente, imparcial, com ordenado, e por isso mais empenhado no cargo do que estar a feitoria na 
mão de depositários, e um provedor independente daquele, porque dessa forma a administração seria mais 
correcta e a cobrança das dívidas não seria esquecida. 
Obs.: resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 114-114v; 
anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1994. 
 

1995.  1704, Setembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a carta do provedor da Fazenda Real de 
Angola, Rodrigo da Costa de Almeida, acerca da conveniência de ser a Fazenda Real a cobrar os direitos 
dos vinhos e aguardentes que se embarcavam [em Portugal] e no Brasil para Angola; [a carta menciona 
ainda que a ordem régia para que os depositários recebessem os direitos dos vinhos e das aguardentes, 
em virtude da falta de moeda de cobre, só poderia ter efeito depois de terminado o contrato iniciado a 11 
de Julho de 1702].  
Obs.: m. est.; resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 
115; anexo: carta e relação. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 83, 52 e 55. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1995. 
 

1996.  1704, Outubro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre o requerimento de Manuel de Freitas de 
Bulhões, solicitando que, na satisfação de serviços que requerera, fosse dispensado de apresentar a fé de 
ofícios dos serviços prestados pelo seu pai, Martim de Freitas, e o seu tio, João Simões Pintos, em Angola, 
uma vez que os papéis e cartórios daquela conquista tinham sido queimados durante a ocupação 
holandesa. 
Obs.: resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 52, fl. 102-102v. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1996. 
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1997.  1704, Outubro, 23, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a carta dos oficiais da câmara 
de Angola, acerca do prejuízo da anexação dos cargos de ouvidor, provedor da Fazenda Real e da 
fazenda dos defuntos e ausentes, devido ao atraso que resultaria na expedição das partes, atraso que 
deixaria de acontecer se existissem dois ministros em vez de apenas um. 
Obs.: resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 108-108v; 
anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1997. 
 

1998.  1704, Novembro, 6, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo desembargador do Desembargo do Paço e da Casa da Suplicação, João 
Rodrigues Pereira, à residência tirada a António Pacheco de Almeida, do tempo em que serviu como 
ouvidor-geral e provedor-mor da Fazenda Real de Angola.  
AHU-Angola, cx. 17, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1998. 
 

1999.  [ant. 1704, Dezembro, 1] 
REQUERIMENTO do soldado Manuel Álvares da Costa, da companhia do capitão Manuel Rodrigues 
Ribeiro, [à junta governativa de Angola], solicitando que mandasse examinar e trasladar os seus papéis de 
serviço para os juntar aos requerimentos que faria a Sua Majestade, através do Tribunal do Conselho 
Ultramarino. 
Obs.: m. est.; doc. numerados do fl. 1 ao 13; anexo: certidões, instrumento em pública forma (traslado) e 
mandado. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 1999. 
 

2000.  1704, Dezembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a nomeação de pessoas para o lugar de 
secretário do governo de Angola, em virtude de terminar o segundo triénio de Amaro Barbosa Brandão, 
sendo candidatos Manuel Pegado e Nicolau da Costa e Melo. 
Obs.: resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 20-20v; anexo: 
bilhete. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2000. 
 

2001.  1704, Dezembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
feitor da Fazenda Real de Angola, sendo único candidato João Machado Binites. 
Obs.: resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 22-22v; anexo: 
bilhete. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2001. 
 

2002.  1705, Janeiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre o extrato solicitado ao conselheiro, Gregório 
Pereira Fidalgo, acerca das cartas do ouvidor-geral de Angola, Gaspar da Silva Reis, [o extrato faz menção 
às consultas de 3 de Março e de 20 de Junho de 1703, que analisaram as queixas do ouvidor, dos seus 
filhos, Francisco Ribeiro da Silva e João Plácido da Silva, e da sua mulher, D. Arcângela Maria da Gama, 
do secretário Amaro Barbosa Brandão, do capitão de cavalos e contratador dos direitos dos escravos, 
Pascoal Rodrigues Pontes, do advogado António Coutinho Figueira, e do administrador do contrato Manuel 
Neto Nogueira, contra o governador Bernardino de Távora, Manuel Simões Colaço, o capitão António de 
Tovar, Manuel Sanches, Manuel Fernandes Sardinha, Manuel Correia, o cabo do terço Martinho Teixeira 
de Mendonça e o ajudante de praça Pascoal Rodrigues de Queiroga].  
Obs.: m. est.; resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1930; anexo: cartas.  
AHU-Angola, cx. 18, doc. 14.  
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2002. 
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2003.  [1705, Fevereiro, 24] 
REQUERIMENTO de D. Serafina Peixoto, viúva do capitão Domingos de Mesquita, ao rei [D. Pedro II] 
solicitando que mandasse o contador que tomara conta do recebimento que o seu marido efectuara como 
feitor da Fazenda Real de Angola em 1663, passar-lhe certidão do que constasse no caso e não havendo 
dívidas, fosse levantado o sequestro aos bens do defunto. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2003. 
 

2004.  1705, Fevereiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre outra, relativa ao requerimento dos 
interessados da nau Nossa Senhora da Encarnação, solicitando escusa à notificação de irem a Angola 
levar o governador [D. Lourenço de Almada], devido ao prejuízo que teriam, tendo apresentado de seguida 
algumas condições para a dita viagem e pedido verba para o aviamento da nau e provisão para o 
cumprimento das condições; [na primeira consulta averiguou-se a veracidade dos motivos do pedido de 
escusa e a possibilidade de a viagem ser menos prejudicial a outros navios - junto do patrão-mor da ribeira, 
António Carvalho, e do senhorio do navio Nossa Senhora do Ó e Santo António, Manuel Gomes Ferreira, 
e] na segunda pediu-se parecer ao procurador da Fazenda sobre as condições apresentadas.  
Obs.: resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 40-40v e 
AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 115v-116; anexo: condições, parecer, bilhete, consulta, 
escrito, informação, requerimentos, certidão. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2004. 
 

2005.  1705, Fevereiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Caconda, reino de Angola, devido à renúncia de António Vaz da Silveira, sendo 
candidatos Francisco Mogo de Melo e António de Faria. 
Obs.: resolução da regente D. Catarina; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 3 e 5. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2005. 
 

2006.  1705, Março, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
tenente de mestre de campo general de Angola, devido à renúncia de Cristóvão de Gouveia e Miranda, 
sendo candidatos Manuel da Fonseca Coutinho e Francisco Duarte de Vasconcelos. 
Obs.: m. est.; resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 47-48; 
anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2006. 
 

2007.  [ant. 1705, Março, 12] 
REQUERIMENTO do nomeado para o governo de Angola, D. Lourenço de Almada, ao rei [D. Pedro II] 
solicitando que na patente do seu governo se declarasse que receberia os soldos respectivos desde o dia 
do embarque. 
AHU-Angola, cx. 17, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2007. 
 

2008.  1705, Março, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
ajudante de tenente de mestre de campo de Angola, que vagara devido à promoção de Francisco Duarte 
de Vasconcelos a sargento-mor de Avis, sendo candidatos Sebastião Correia de Miranda e António de 
Sequeira Varejão Castelo Branco. 
Obs.: resolução da regente D. Catarina; anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 6 e 7. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2008. 
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2009.  1705, Abril, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
secretário do governo de Angola, em virtude da renúncia de Manuel Pegado, sendo candidatos Nicolau da 
Costa e Melo e António Vieira de Mesquita. 
Obs.: resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 53v-54; anexo: 
bilhete. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2009. 
 

2010.  1705, Abril, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre o impedimento do doutor José da Costa 
Correia em ir sindicar a Angola, em virtude de estar ocupado com a superintendência do tabaco e o tombo 
das terras do Brasil. 
Obs.: m. est.; resolução da regente D. Catarina; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 67v e 
AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 116v. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 9 e 12. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2010. 
 

2011.  [ant. 1705, Abril, 30] 
REQUERIMENTO do capitão Francisco Pires da Fonseca [à junta governativa de Angola], solicitando que 
mandasse examinar e remeter os seus papéis de serviço [ao Conselho Ultramarino], pedindo ainda a 
respectiva certidão.  
Obs.: m. est.; doc. numerados de fl. 1 a 11; anexo: certidões, carta patente, provisão e mandado. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2011. 
 

2012.  1705, Maio, 6, [Lisboa] 
ESCRITO [do secretário das mercês e do expediente], Diogo de Mendonça Corte Real ao [secretário do 
Conselho Ultramarino], André Lopes de Lavre, sobre o ministro nomeado para determinada diligência 
vencer o tempo na Relação da Baia e, não havendo culpados, os custos ficarem a cargo da Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2012. 
 

2013.  [ant. 1705, Junho, 6] 
REQUERIMENTO de Manuel de Freitas de Bulhões, ao rei [D. Pedro II] solicitando a satisfação dos 
serviços que o seu pai, Martim de Freitas Bulhões, e o seu tio, João Simões Pinto, fizeram em Angola, em 
virtude de estar pobre porque o seu pai gastara todo o rendimento para servir Sua Majestade; pedindo o 
hábito de Cristo para o filho Tomás Correia de Bulhões, um lugar de freira para uma das filhas, visto uma já 
estar casada, e para os quatro menores uma tença para cada um. 
Obs.: m. est.; doc. numerados do fl. 1 ao 40, faltando o fl. 25 e existindo alguns sem numeração; anexo: 
certidões, carta patente, provisão, instrumento em pública forma e informações. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2013. 
 

2014.  [ant. 1705, Junho, 9] 
REQUERIMENTO de Silvestre Gonçalves Rocha, ao provedor dos armazéns da Guiné, Índia e Armada, 
José Dantas Pereira, solicitando uma certidão do número da gente em que fora lotada a nau Nossa 
Senhora da Encarnação para Angola. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2014. 
 

2015.  [post. 1705, Setembro, 18] 
AUTO dos papéis de serviço de João da Paz Monteiro. 
Obs.: doc. incompl.; auto numerado de fl. 41 a 70. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2015. 
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2016.  [ca. 1705, Novembro, 20] 
MEMÓRIA dos governadores eleitos para o governo de Angola, entre 1588 e 1705. 
Obs.: datação aferida pelo dia em que a junta governativa entregou o governo ao governador D. Lourenço 
de Almada, ver Corrêa, Elias Alexandre da Silva – História de Angola. Lisboa: [Editorial Ática], 1937. Vol. 1, 
p. 333. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2016. 
 

2017.  1705, Dezembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre as cartas do governador da Bahia, Luís 
César de Meneses, dos oficiais da câmara e do provedor da Fazenda Real de Angola, Rodrigo Rebelo da 
Silva, acerca do ataque de artilharia, do saque, da tomada da fortaleza de Benguela por quatro naus 
francesas, a 12 de Junho de 1705, da traição dos negros mundombes, da falta de Infantaria do presídio, e 
do socorro que o governador e capitão-general de Angola, Lourenço de Almada, pedira aos governadores 
da Bahia e do Rio de Janeiro; o conselho recomendou o envio de serralheiros, artilheiros e munições, o 
castigo aos negros traidores e a reconstrução da fortaleza para a conservação daquela conquista, do 
respeito dos negros e do comércio daquelas partes; as cartas anexam vários documentos dando conta dos 
factos e dos envolvidos no caso, nomeadamente as cartas do capitão-mor do presídio, José Lourenço, e do 
capitão francês, João Pilarte da Silva.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 118v-120; anexo: cartas, cartas (cópias), 
relação (cópia), lista e termo. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 18, 14, 15, 16, 21, 27 e 28. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2017. 
 

2018.  [ca. 1705] 
RELAÇÃO das quantidades de pólvora, armas, munições, peças de artilharia, boticas, ferramentas e um 
espingardeiro que foram com o governador e capitão-general de Angola, D. Lourenço de Almada e no 
patacho Nossa Senhora do Cabo. 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2018. 
 

2019.  1706, Fevereiro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do ouvidor-geral de Angola, Rodrigo 
Rebelo da Silva, de 25 de Maio de 1704, acerca de ter tomado posse daquela ouvidoria-geral e de lhe 
caber a presidência do despacho do governo daquele reino, apesar da oposição dos oficiais da câmara e 
governadores à época. 
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2019. 
 

2020.  [ant. 1706, Abril, 28] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do terço pago da guarnição da cidade [de Luanda], Gaspar Rebelo da 
Costa, ao [governador e capitão-general de Angola], D. Lourenço de Almada, solicitando que mandasse 
examinar e remeter ao Conselho Ultramarino os seus papéis de serviço, passando a respectiva certidão, a 
fim de poder requerer a Sua Majestade.  
Obs.: auto numerado do fl. 1 ao 23, faltando os fl. 3 a 7; anexo: auto de papéis de serviço e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 23 e 30. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2020. 
 

2021.  [ant. 1706, Junho, 21] 
REQUERIMENTO dos irmãos da Mesa da Irmandade do Glorioso São Francisco Xavier, ao rei [D. Pedro II] 
solicitando ordens para que o contratador do contrato de Angola lhes pagasse em Angola a cera que lhes 
cabia no dito contrato e que não recebiam desde 1684, altura em que o contratador Diogo da Fonseca 
Henriques lhes pagara os seis anos ao findar o seu contrato.  
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 17, D. 1898 e AHU_CU_001, Cx. 18, D. 1928.  
AHU-Angola, cx. 18, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2021. 
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2022.  [ant. 1706, Setembro, 10] 
REQUERIMENTO do capitão-mor Manuel da Costa Pimentel, ao [governador e capitão-general de Angola], 
D. Lourenço de Almada, solicitando que mandasse examinar e remeter ao Conselho Ultramarino os seus 
papéis de serviço, passando-lhe a respectiva certidão, a fim de poder requerer a Sua Majestade. 
Anexo: certidão, carta patente, carta, alvará de folha corrida e mandado. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2022. 
 

2023.  [ant. 1706, Setembro, 18] 
REQUERIMENTO do capitão-mor José Ribeiro de Almeida, ao [governador e capitão-general de Angola], 
D. Lourenço de Almada, solicitando que mandasse examinar e remeter ao Conselho Ultramarino os seus 
papéis de serviço, passando-lhe a respectiva certidão, a fim de poder requerer a Sua Majestade. 
Obs.: m. est.; auto numerado; os papéis incluem os serviços de José Ribeiro de Almeida e os de seu avô, 
Lopo de Carvalho Fogaça, de quem era universal herdeiro, conforme atestam os autos de justificação; 
anexo: auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 26 e 29. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2023. 
 

2024.  1706, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do Bispo de Angola, D. Luís 
Simões Brandão, solicitando provisão para que o governador e o provedor da Fazenda Real daquele reino 
lhe levassem em conta o valor da ajuda de custo e o que mais Sua Majestade lhe desse no abatimento do 
empréstimo que fizera para pagar as dividas do ano que passara [em Portugal] depois de sagrado, em 
virtude de ser pobre e não haver caídos na sé vacante de Angola, em virtude da renúncia do Bispo D. Frei 
José de Oliveira, vendo-se por isso obrigado a arranjar a sua casa com as suas côngruas, sendo-lhe 
impossível pagar a dívida em três anos.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 52, fl. 204-204v; anexo: parecer, certidão, provisão, 
requerimento. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2024. 
 

2025.  [1707, Janeiro, 25, Lisboa] 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a carta do governador e capitão-
general de Angola, D. Lourenço de Almada, acerca da sua chegada e tomada de posse do governo, do 
pouco soldo que os soldados recebiam e do prejuízo que tinham em receber em cobre, de se aplicar o 
rendimento da preferência das missões, que estava na posse do tesoureiro das missões [Rodrigo Rebelo 
de Almeida], das execuções feitas pelo provedor da Fazenda Real, das obras nas fortificações e da dúvida 
do Bispo de Angola sobre os lugares na Junta das Missões. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 122-122v; anexo: carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2025. 
 

2026.  1707, Janeiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta dos oficiais da câmara e governadores 
de Angola, em resposta à carta régia de 10 de Fevereiro de 1704, relativa ao conserto das armas 
guardadas nos armazéns, à falta de oficiais para esse efeito e ao perigo de as armas se estragarem; [na 
carta os oficiais explicavam que muitas reparações não eram executadas a tempo devido às dificuldades 
de transporte e à ausência de materiais e profissionais, dando como exemplo a madeira cortada no distrito 
de Muxima e que não se conseguia trazer devido ao pouco caudal do rio Quanza; solicitavam ordens para 
que o governador mandasse vir madeiras do Brasil para as reparações, porque as dali duravam pouco; 
mencionando a falta de artilheiros e serralheiros para o conserto das armas]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 122v; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 21; cx. 17, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2026. 
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2027.  1707, Fevereiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
engenheiro de Angola, em virtude do falecimento de Luís Mendes Henriques, sendo sugeridos pelo 
cosmógrafo-mor Manuel Pimentel os ajudantes do falecido, Francisco de Buitrago ou António Simões para 
o lugar. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 97v-98; anexo: parecer 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2027. 
 

2028.  1707, Fevereiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do ouvidor-geral de Angola, 
Rodrigo Rebelo da Silva, solicitando licença para casar com a sua prima D. Maria de Andrade, moradora 
em Luanda, e voltar [para Portugal] assim que terminasse o seu tempo de serviço, levando a mulher e a 
família. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 52, fl. 230; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 34 e 37. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2028. 
 

2029.  1707, Fevereiro, 26, Lisboa 
ESCRITO do Bispo de Lamego [e escrivão da Puridade, D. Tomás de Almeida], ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], conde do Alvor, [D. Francisco de Távora], sobre a consulta ao requerimento do 
nomeado para ouvidor-geral de Angola, Manuel Antunes de Almeida, no qual pedia para exercer 
juntamente a serventia de provedor da Fazenda. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2029. 
 

2030.  1707, Março, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento de João Coelho de Lima, 
morador em Angola, solicitando a propriedade do lugar de secretário do governo de Angola, em 
recompensa da mercê da capitania da fortaleza de Mombaça, que não podia lograr por estar na mão do 
inimigo, mas que lhe pertencia por renúncia de D. Leonor Tenreiro, pelos serviços de seu avô, Luís Gomes 
Pinto, alegando ainda os serviços por si prestados em Angola.  
Obs.: m. est.; carta de propriedade em pergaminho; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 52, fl. 
235v-236v; anexo: bilhete e carta de propriedade.  
AHU-Angola, cx. 18, doc. 36 e 45. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2030. 
 

2031.  1707, Agosto, 14, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Rodrigo Rebelo da Silva, ao rei [D. João V] respondendo à carta régia 
de 7 de Março de 1707, acerca dos rendimentos dos ofícios das capelas e dos resíduos de Angola, dando 
conta que esses ofícios eram mais aparentes do que reais, porque a ausência de bens consistentes 
inviabilizava a instituição de capelas e de morgados, da mesma forma que os rendimentos dos resíduos 
eram inatendíveis por serem tão ténues.   
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 125v-126. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2031. 
 

2032.  1707, Setembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da capitania de Ambaca, sendo candidatos António Vaz da Silveira e Manuel Florim Correia. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 127v-129. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2032. 
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2033.  1707, Setembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Caconda, sendo único candidato Luís de Andrade. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 126-127. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2033. 
 

2034.  1707, Setembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Benguela, em virtude de estar a terminar o triénio de José Lourenço, sendo candidatos 
João Zuzarte de Andrade, Francisco Vaz Francisco e Manuel da Costa Pimentel. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 129v-131; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2034. 
 

2035.  1707, Setembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio das Pedras [Negras], sendo único candidato Mamede Álvares da Guerra. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 129-129v; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2035. 
 

2036.  1707, Setembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da capitania de Massangano, em virtude de terminar o triénio de Miguel Lopes da Orta, sendo 
único candidato António Ledo de Góis. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 127-127v; anexo: bilhete e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 42 e 22. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2036. 
 

2037.  1707, Setembro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da fortaleza de Muxima, sendo candidatos Amaro Bezerra e João Ramos de Sá. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 132v-133; anexo: bilhete e certidão.  
AHU-Angola, cx. 18, doc. 43 e 47. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2037. 
 

2038.  1707, Setembro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da fortaleza de Cambambe, sendo candidatos Francisco de Sá e Silva e João Ramos de Sá. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2038. 
 

2039.  1707, Novembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta dos oficiais da câmara e governadores 
de Angola, acerca do pagamento de ordenado ao padre Francisco Zuzarte, pelo trabalho de catecismo e 
marcador dos escravos embarcados para o Brasil, porque executava as funções do escrivão da Feitoria por 
este não saber a língua do gentio, e apesar disso o escrivão cobrava o emolumento aos mestres 
avançadores; o conselho analisou também uma carta do governador D. Lourenço de Almada sobre este 
assunto. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 124-125. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 21 e 36. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2039. 
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2040.  1707, Novembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a resposta do governador da Bahia, Luís 
César de Meneses, à carta régia que lhe ordenava que os oficiais de serralheiros que estivessem presos 
nas cadeias daquele estado, por crimes que merecessem degredo, fossem enviados a Angola, onde 
faziam falta para o conserto das armas guardadas nos armazéns. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DA BAÍA, Cod. 253, fl. 20v-21; ver também AHU_CU_001, Cx. 19, D. 
2026. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2040.  
 

2041.  [ca. 1707] 
REQUERIMENTO (fragmento) ao [governador e capitão-general de Angola], solicitando que o ouvidor 
examinasse os seus papéis de serviço para serem remetidos ao Conselho Ultramarino. 
Obs.: m. est.; doc. incompl.  
AHU-Angola, cx. 179, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2041.  
 

2042.  1708, Fevereiro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Antunes de Almeida, ao rei [D. João V] sobre as 
desordens ocorridas na distribuição mensal de farinha aos soldados, devido à escassez e à má qualidade 
da mesma; tendo descoberto que o assentista [António Saraiva de Carvalho] dava aos soldados metade da 
quantidade de farinha ajustada e no valor restante descontava o pagamento de outros géneros, que vendia 
a preços excessivos, declarando que esses negócios eram proibidos no capítulo 70 do regimento das 
fronteiras e remetendo autos que comprovavam o negócio; referindo que a falta de farinha no presídio de 
Benguela não puderia ser colmatada pelo depositário porque o contratador [dos direitos reais, Rodrigo da 
Costa de Almeida] devia muita quantidade de farinha e dos direitos da farda, mas que nada fora feito 
porque o filho do contratador era escrivão da Fazenda e o provedor [Rodrigo Rebelo da Silva] queria ser 
seu genro. 
Obs.: m. est.; anexo: despacho (minuta), certidões e requerimento (cópia). 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2042.  
 

2043.  1708, Agosto, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o governo de 
Angola, sendo candidatos António de Saldanha Albuquerque e Castro [Ribafria], D. Lourenço de Almeida, 
Sebastião da Veiga Cabral, Jorge de Melo, D. Manuel Rolim de Moura. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 174-180v; anexo: requerimento e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2043.  
 

2044.  [ant. 1708, Dezembro, 12] 
REQUERIMENTO do capitão-mor Simão do Quintal Freire, ao [governador e capitão-general de Angola], 
D. Lourenço de Almada, solicitando que mandasse examinar e remeter ao Conselho Ultramarino os seus 
papéis de serviço, a fim de poder requerer a Sua Majestade. 
Obs.: m. est.; auto numerado do fl. 1 ao 31; anexo: auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2044.  
 

2045.  [post. 1708] 
REQUERIMENTO do [capitão-mor] Pedro Fragoso de Freitas, ao rei [D. João V] solicitando o posto de 
capitão-mor do presídio de Muxima, por três anos, em satisfação dos serviços prestados como soldado de 
Infantaria e Cavalaria da Corte, cabo de esquadra e ajudante, indo às ilhas esperar a Rainha [de Portugal] 
e tendo já servido o dito posto com satisfação.  
AHU-Angola, cx. 179, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2045.  
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2046.  [post. 1708] 
REQUERIMENTO do capitão-mor Pedro Fragoso de Freitas, ao rei [D. João V] solicitando o posto de 
capitão-mor do presídio de Massangano ou o de Caconda, em satisfação dos serviços prestados na 
Infantaria e Cavalaria, assim como ajudante de Auxiliares em Setúbal e capitão-mor do presídio de 
Muxima.  
Obs.: datação aferida em AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2045. 
AHU-Angola, cx. 179, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2046.  
 

2047.  1709, Janeiro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Antunes de Almeida, ao rei [D. João V] sobre o 
governador D. Lourenço de Almada, não ter aceitado o dinheiro que Sua Majestade lhe mandara dar pela 
verba que ele avançara para o viático de um missionário, aquando da dúvida do ex-provedor da Fazenda e 
do Bispo acerca daquela despesa pertencer ao rendimento das missões. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2047.  
 

2048.  1709, Fevereiro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do desembargador Carlos de Azeredo 
Leite, informando da residência que tirara a Luís César de Meneses, do tempo em que serviu de 
governador e capitão-general de Angola. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 126; anexo: carta e parecer. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 51 e 64. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2048.  
 

2049.  1709, Março, 9, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a consulta da Junta das Missões 
acerca da controvérsia que houve em Angola entre o Bispo D. Luís Simões Brandão e o governador D. 
Lourenço de Almada, sobre a jurisdição eclesiástica. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 127. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2049.  
 

2050.  1709, Agosto, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do superior dos capuchinhos italianos 
na Bahia, padre frei André de Paiva [Andrea da Pavia], [remetendo outra do conde e príncipe do Sonho, 
capitão-geral do reino do Congo, D. António Barreto da Silva; a primeira refere os esforços de paz que 
empreendera com o conde do Sonho no tempo do governador João de Lencastre e os benefícios que essa 
situação traria aos portugueses, lembrando ainda a custódia que lhe fora prometida para o hospício da 
Bahia; o conde do Sonho na sua carta lamenta a morte de D. Pedro II felicita D. João V pela aclamação, 
declara-se a si e ao seu reino como vassalos de Portugal e solicita a assistência espiritual dos capuchinhos 
italianos, afirmando que eles zelariam por ambas as partes].  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 127-127v; anexo: consulta (fragmento), 
parecer e cartas.  
AHU-Angola, cx. 18, doc. 53, 52, 54 e 46. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2050.  
 

2051.  1709, Setembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador da ilha da Madeira, 
Duarte Sodré Pereira, afiançando ter cumprido a ordem expressa na carta régia de 11 de Março de 1709, 
levantando e embarcando duzentos soldados daquela ilha para irem no socorro de Angola, em companhia 
do governador António de Saldanha [Albuquerque e Castro Ribafria]. 
Anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 18, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 19, D. 2051.  
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2052.  1709, Novembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o contratador de Angola, Diogo da Fonseca 
Henriques, querer ajustar-se com a Fazenda Real, em virtude de ter protestado contra ela ao procurador da 
Fazenda e ter obtido sentença da Relação, devido à redução de preço que o governador Luís Lobo da 
Silva e o rei D. Pedro II haviam determinado nos quatro géneros - dinheiro de letra, fazenda, farinha e 
macutas - que recebia pelo contrato.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 261-262; anexo: parecer (minuta). 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2052.  
 

2053.  1709, Dezembro, 13, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Saldanha Albuquerque e Castro Ribafria, 
ao capitão-mor do presídio das Pedras [Negras, Mamede Álvares da Guerra], sobre a carta que recebera 
do capitão-mor de Ambaca, [Manuel Florim Correia], acerca do ataque e presas que um jaga vassalo de 
Portugal, fizera contra um filho de Menequiseque, soba potentado da rainha Ginga, do risco em que 
ficavam os presídios das Pedras e de Ambaca e do reforço de Infantaria que lhes enviara de Luanda e de 
Massangano para ficarem mais defendidos contra um possível ataque daquela rainha. 
Obs.: contem no mesmo suporte certidão do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Antunes de 
Almeida. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2053.  
 

2054.  1710, Maio, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, António de Saldanha Albuquerque e Castro [Ribafria], 
ao rei [D. João V] sobre o mestre de campo do regimento daquela praça, Francisco Coelho, ter esfaqueado 
a esposa e depois de o casal se ter reconciliado devido à intervenção do Bispo, o eclesiástico requerera a 
prisão do mestre de campo, afirmando que temia pela vida da mulher; afirmando que o dito Francisco 
Coelho fora preso, acusado pelo ouvidor-geral, saindo pronunciado com prisão. 
Obs.: contem no mesmo suporte o parecer do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2054.  
 

2055.  1710, Maio, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, António de Saldanha Albuquerque e Castro [Ribafria], 
ao rei [D. João V] respondendo à carta régia de 2 de Junho de [1709], sobre o rendimento dos ofícios de 
provedor das capelas e resíduos daquele reino. 
Obs.: contem no mesmo suporte o parecer do Conselho Ultramarino; ver AHU_CU_CONSULTAS DE 
ANGOLA, Cod. 554, fl. 129. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2055.  
 

2056.  1710, Junho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, António de Saldanha Albuquerque e Castro [Ribafria], 
ao rei [D. João V] sobre o falecimento do mestre de campo, Francisco Coelho, e a falta de alguém 
competente para ocupar o cargo que ele desempenhava. 
Obs.: contem no mesmo suporte o parecer do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2056.  
 

2057.  1710, Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, António de Saldanha Albuquerque e Castro [Ribafria], acerca das razões porque não remetera por 
letra segura o dinheiro da Junta das Missões, conforme ordenado. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 128-128v. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2057.  
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2058.  1710, Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, António de Saldanha Albuquerque e Castro [Ribafria], acerca da sua chegada e tomada de posse e 
da falta de milícia que havia naquele reino, remetendo uma lista da gente de milícia e das munições que 
tinha, bem como do que fizera para acudir à defesa das fortificações, [informando que no reino de 
Benguela se tinham rebelado Lubando, Luceque e Golangimbo, e que em Ambaca o golambole 
[ngolambole] da rainha Ginga tentara invadir o soba Caenda e prendera quatro negros do Jaga]. 
Obs.: m. est.; ngolambole era o chefe militar e comandante das tropas do Ndongo, título associado ao 
capitão-mor da guerra preta no século XVII, título de comandante de um exército de jagas, equivalente a 
major, a quem respondiam as companhias comandadas pelos macotas, ver FREUDENTHAL, Aida; 
PANTOJA, Selma (ed. lit.) – Livro dos baculamentos que os sobas deste reino de Angola pagam a Sua 
Majestade: 1630. Angola: Ministério da Cultura-Arquivo Nacional de Angola, 2013; ver 
AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 127v-128; anexo: carta, parecer (minuta) e despacho. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 21; cx. 26, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2058.  
 

2059.  1710, Outubro, 9, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-
general de Angola, António de Saldanha Albuquerque e Castro [Ribafria], acerca do requerimento que lhe 
fizera o tenente da nau Rainha dos Anjos, António Duarte, solicitando bando para ir para o Rio de Janeiro. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 128v-129. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2059.  
 

2060.  1710, Outubro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta dos oficiais da câmara de Angola, 
elogiando o desempenho de D. Lourenço de Almada no governo daquele reino, lamentando que não 
ficasse mais tempo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 129; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 7; cx. 18, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2060.  
 

2061.  [ant. 1710, Dezembro, 12] 
REQUERIMENTO do capitão de couraças da tropa de cavalos de Angola, Pascoal Rodrigues Pontes, ao 
rei [D. João V] solicitando a desistência do ofício de tabelião dos órfãos da vila de Santa Luzia, em troca da 
restituição do alvará de lembrança de oficio de fazenda ou justiça, sem limitações, que lhe fora concedido 
em 1678, uma vez que o dito ofício, obtido pelos seus procuradores através do alvará referido, tinha pouco 
rendimento e ficava aquém da qualidade dos serviços que lhe tinham garantido o alvará. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2061.  
 

2062.  1711, Janeiro, 30, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para o posto de mestre de campo de 
Angola, vago pelo entretenimento [incapacidade de servir] de Francisco Coelho, sendo único candidato 
Pascoal Rodrigues Pontes. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 302v-303; anexo: requerimentos, carta patente e 
auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 14 e 10. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2062.  
 

2063.  1711, Fevereiro, 11, Lisboa 
BILHETE do Conselho Ultramarino para que se passe carta patente a Luís de Andrade, nomeado para 
servir no posto de capitão-mor de Caconda, por três anos.  
AHU-Angola, cx. 19, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2063.  
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2064.  1711, Fevereiro, 26, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a carta do provedor da Fazenda 
Real de Angola, Manuel Antunes de Almeida, informando que ninguém quisera arrematar o contrato dos 
direitos reais daquele reino, nas três vezes em que se puseram editais, ficando em risco a conservação das 
milícias porque a Infantaria era paga pelo dito contrato, dando ainda conta da proposta de Manuel Dias 
Figueira para assumir o contrato. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 307v-308. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2064.  
 

2065.  1711, Março, 27, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a proposta de nomeação de Rodrigo da Costa de Almeida para 
o posto de mestre de campo de Angola. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2065.  
 

2066.  [post. 1711, Setembro, 4] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Miguel Marques de Almeida, 
entre 1690 e 1711, como soldado, cabo de esquadra, sargento supra, ajudante do presídio de Ambaca, 
capitão dos moradores daquele presídio e capitão das terras do soba Longe Riamunbanda.  
Obs.: auto dos papéis de serviço numerado do fl. 1 a 22; anexo: auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 17 e 18. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2066.  
 

2067.  1711, Setembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor [da Fazenda Real] de Angola, Manuel Antunes de Almeida, ao rei [D. João V] sobre 
não se ter arrematado a preferência das missões. 
Obs.: contem no mesmo suporte o parecer do procurador da Coroa e do Conselho Ultramarino.  
AHU-Angola, cx. 19, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2067.  
 

2068.  1711, Setembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Manuel Antunes de Almeida, ao rei [D. João V] informando que o 
rendimento do ofício de contador daquele reino se limitava ao ordenado e a alguma eventual gratificação 
dada pelo depositário ou almoxarife no momento da tomada das contas do seu rendimento. 
Obs.: o mesmo suporte contem o parecer do Conselho Ultramarino; ver AHU_CU_CONSULTAS DE 
ANGOLA, Cod. 554, fl. 130. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2068.  
 

2069.  1711, Setembro, 26, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA dos oficiais da câmara de Angola, ao rei [D. João V] sobre a pobreza em que ficaram os moradores 
daquele reino desde que, em 1703, D. Pedro II limitara o número de escravos que anualmente saíam para 
a Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba; afirmando que os mercadores e moradores da Bahia 
queriam que os escravos entrassem naquele porto porque depois os vendiam no Rio de Janeiro a altos 
preços para as minas de ouro, não lhes faltando escravos porque ainda os resgatavam na costa da Mina e 
no Luango, enquanto os moradores de Luanda não podiam usufruir do procedido dos escravos vendidos 
no Rio de Janeiro, nem resgatar nos pumbos devido ao aumento do preço das fazendas; solicitando que o 
governador pudesse dar despacho a quem quisesse levar escravos ao Rio de Janeiro, ou que aumentasse 
o número de escravos que anualmente iam para aquele porto, repartindo a terça parte pelos moradores.  
Obs.: no mesmo suporte consta o parecer do procurador da Fazenda e do Conselho Ultramarino; ver 
AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 130v-131.  
AHU-Angola, cx. 19, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2069.  
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2070.  [post. 1711, Outubro] 
REQUERIMENTO do capitão-mor Francisco de Matos Soeiro, ao [governador e capitão-general de 
Angola], António de Saldanha Albuquerque e Castro Ribafria, solicitando que mandasse examinar e 
remeter os seus papéis de serviço ao Conselho Ultramarino. 
Obs.: m. est.; doc. incompl.; doc. numerado do fl. 2 ao 10; anexo: certidões, cartas patentes e mandado. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 23 e 24. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2070.  
 

2071.  1711, Novembro, 24, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o envio de socorro de soldados a 
Angola com o nomeado para governador e capitão-geral daquele reino, D. João Manuel de Noronha, em 
resposta aos pedidos do governador António de Saldanha Albuquerque [e Castro Ribafria], em virtude da 
falta de soldados para guarnecer a cidade de Luanda e os presídios, e defender o reino de uma possível 
invasão, porque estávamos em guerra com França e Castela, e corríamos o risco de perder aquele 
território e o acesso aos escravos, prejudicando o comércio e o Brasil. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 370v-371. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2071.  
 

2072.  [ant. 1711, Novembro, 25] 
REQUERIMENTO do sargento-mor José de Morais, ao [governador e capitão-general de Angola], António 
de Saldanha Albuquerque e Castro Ribafria, solicitando que mandasse examinar os seus serviços para que 
pudesse fazer requerimentos a Sua Majestade. 
Anexo: certidões, requerimento, carta patente e mandado. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2072.  
 

2073.  1712, Fevereiro, 12, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei [D. João V] ordenando ao governador-geral do Brasil, [Pedro de Vasconcelos e 
Sousa], que remetesse as condições do contrato dos dízimos reais que havia sido arrematado. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2073.  
 

2074.  [post. 1712, Março, 6] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Manuel Simões, em Angola, 
entre 1684 e 1712, como soldado, cabo de esquadra, sargento, alferes, capitão do presídio de Cambambe 
e do das Pedras e capitão-mor daquele reino. 
Obs.: m. est.; autos numerados, um do fl. 1 a 17, outro do fl. 1 a 9, faltando a este último o fl. 4; anexos: 
requerimentos, certidões, portarias, carta patente e mandados. 
AHU-Angola, cx. 7, doc. 99; cx. 19, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2074.  
 

2075.  1712, Maio, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Antunes de Almeida, ao rei [D. João V] sobre o 
requerimento do mestre de campo, Pascoal Rodrigues Pontes, solicitando as preferências que não 
recebera pelo contrato dos direitos reais e pelo sustento dos cavalos, de que fora capitão. 
Obs.: contem no mesmo suporte o parecer do procurador da Fazenda e do Conselho Ultramarino; anexo: 
certidões e carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2075.  
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2076.  [post. 1712, Junho, 6] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por José Peixoto de Lacerda, no 
Rio de Janeiro e em Angola, de 1675 a 1684 e de 1710 a 1712, como soldado, alferes e capitão de 
Infantaria. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2076.  
 

2077.  1712, Dezembro, 2, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a resposta do governador e capitão-general de Angola, [António 
de Saldanha Albuquerque e Castro Ribafria], acerca da ordem para persuadir as câmaras daquele reino a 
contribuir para as despesas de guerra.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 130. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2077.  
 

2078.  1712, Dezembro, 17, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as cartas do governador e capitão-general de Angola, [António 
de Saldanha Albuquerque e Castro Ribafria], acerca do rendimento que tivera a preferência aplicada à 
Junta das Missões e as arrematações efectuadas. 
Obs.: contem no mesmo suporte o parecer do procurador da Fazenda. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2078.  
 

2079.  1713, Março, 13, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o mestre de campo do terço que guarnecia a cidade de São 
Paulo da Assunção [de Luanda], Pascoal Rodrigues Pontes, estar impossibilitado de cumprir as suas 
obrigações. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2079.  
 

2080.  1713, Março, 25, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor e provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] 
informando que impugnara as baixas no serviço militar que o novo governador [D. João Manuel de 
Noronha] dera a uns criados do ex-governador deste reino, António de Saldanha [Albuquerque e Castro 
Ribafria], com o pretexto de serem familiares dele e se recolherem ao reino na sua companhia. 
Obs.: no mesmo suporte da carta estão os pareceres do procurador da Fazenda e do Conselho 
Ultramarino; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2080.  
 

2081.  1713, Agosto, 6, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. João Manuel de Noronha, ao [secretário de 
estado], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o nascimento do príncipe [D. Pedro de Bragança], o 
préstimo do mestre de campo general conde da Ribeira [D. Luís Manuel da Câmara] e dos seus 
companheiros no cerco de Campo Maior, e as ordens para suspender as armas em virtude do tratado de 
Utrech; comprometendo-se a enviar as relações acerca do estado eclesiástico daquele reino, declarando 
quantas dignidades, cónegos e clérigos assistiam na Sé, quantas freguesias, colégios, conventos, párocos 
e religiosos missionários existiam e quais as despesas de tudo isso para a Fazenda Real; informando o 
que decidira pagar ao tenente-coronel Pascoal Pereira Garcês, que fora enviado para ali servir, mas 
pedindo para o mesmo regressar porque passava muito mal desde que chegara; anexando relações sobre 
o estado em que encontrou Angola. 
Anexo: escrito, lista, relações e balanço. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 37, 36, 42 e 43. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2081.  
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2082.  1713, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor da capitania de Ambaca, em virtude de findar o triénio de Manuel Florim Correia, sendo 
candidatos Francisco Vaz Francisco de Azevedo, Luís Prates David, Luís Baptista Tomás, Marcos Pereira 
Bravo, José de Morais e Alexandre Ferreira da Costa.  
Obs.: ver AHU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 442-445v; anexo: informações de serviço e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 38, 1, 19; cx. 18, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2082.  
 

2083.  1713, Dezembro, 14, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para o posto de capitão do presídio de 
Muxima, sendo candidatos José da Nóbrega de Vasconcelos e Amaro Bezerra; o conselho declara não 
votar em Amaro Bezerra devido ao inconveniente de um homem pardo ir governar um posto de homem 
branco. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 5-6. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2083.  
 

2084.  [ant. 1713, Dezembro, 30] 
REQUERIMENTO de Francisco Buitrago, ao rei [D. João V] solicitando que os serviços do seu sogro, Luís 
Lopes Cota, e os seus fossem decretados, para que não existissem dúvidas.  
Obs.: m. est.; Francisco Buitrago solicitou a satisfação dos seus serviços e dos do seu sogro, em prol de 
dois hábitos de Cristo e tenças, um para si e outro para o irmão, Caetano Buitrago, mas surgiram dúvidas 
na contagem do tempo de serviço e o Conselho não concordou em beneficiar o irmão, ver 
AHU_CU_CONSULTAS DE MERCÊS GERAIS, Cod. 87, fl. 215v-218v e 232v-233; anexo: certidões, 
requerimentos, mandado e carta.  
AHU-Angola, cx. 17, doc. 88, 75 e 27; cx. 16, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2084.  
 

2085.  1713 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Manuel Gonçalves Guerreiro, 
em Angola, de 1676 a 1711, como praça de soldado, infante de cavalo e sargento-maior das conquistas. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2085.  
 

2086.  1714, Maio, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria do terço que guarnecia a cidade de São Paulo da Assunção de Angola, que vagara 
pela desistência e ausência de Pedro de Albuquerque, filho do ex-governador daquele reino, António de 
Saldanha [Albuquerque e Castro Ribafria], sendo candidatos João Velho de Barros, Domingos Fernandes 
Barbosa e António do Rego de Brito. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 27-29. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2086.  
 

2087.  1714, Maio, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
mestre de campo do terço que servia na guarnição da cidade de São Paulo da Assunção, de Angola, 
devido à impossibilidade de Pascoal Rodrigues Pontes continuar a servi-lo, em virtude de problemas de 
saúde, sendo candidatos José de Mesquita Brandão, Matias de Araújo de Azevedo e Miguel Pereira da 
Costa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod, 21, fl. 29-33. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2087.  
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2088.  1714, Junho, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria paga do presídio de Benguela, devido ao falecimento de Sebastião Moreno Pinto, 
sendo candidatos Domingos Marques Fortuna e Domingos Ferreira. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 35-36v; anexo: parecer e lista. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 46 e 9. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2088.  
 

2089.  1714, Outubro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a falta de armeiros em Angola para consertar 
as armas danificadas, para que pudessem ser usadas quando fosse necessário, decidindo-se ordenar ao 
Bispo Regedor que mandasse os juízes dos crimes examinar se o espingardeiro Francisco Xavier, preso 
na cadeia do Limoeiro, tinha culpas para ser sentenciado com pena de degredo em Angola, para onde iria 
outro espingardeiro que se voluntariou para aquele trabalho. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 49; anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 48 e 49. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2089.  
 

2090.  1714, Outubro, 16, Lisboa 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre os Bispos de Angola e de São Tomé terem vindo [para 
Portugal] sem receberem licença para deixar os seus Bispados, que ficavam sem apoio espiritual, de onde 
viriam grandes danos contra o serviço de Deus. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 49-49v. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2090.  
 

2091.  1715, Janeiro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do mestre do patacho Nossa 
Senhora do Bom Sucesso e São José, João Vicente dos Santos, solicitando provisão para que os 
degredados que fossem para Angola fossem repartidos pelos três navios que iam para aquele reino e não 
no seu, porque aceitara levar três capitães-mores e os seus criados, apesar de não ter cómodos. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2091.  
 

2092.  [ant. 1715, Abril, 6] 
REQUERIMENTO do ex-capitão da charrua São José e Águia Volante, José Ribeiro, ao rei [D. João V] 
solicitando permissão para cobrar as perdas e danos a que tivesse direito e ordens para que o provedor da 
Fazenda Real de Angola restituísse ao seu fiador, Pascoal Rodrigues Queiroga, o valor da fiança [que o 
ex-governador e capitão-general de Angola, António de Saldanha Albuquerque e Castro Ribafria lhe 
impusera, não lhe dando licença para fazer viagem para o Rio de Janeiro, apesar de ter provisão para ir 
livremente a qualquer porto do Brasil]; anexando a cópia da provisão em que Sua Majestade ordenara 
anteriormente ao provedor para desobrigar o fiador do pagamento da dita fiança. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CARTAS DE ANGOLA, Cod. 545, fl. 181; anexo: provisões (minutas) e 
provisões (cópias). 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 54 e 53; cx. 18, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2092.  
 

2093.  1715, Julho, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o governo de 
Angola, sendo candidatos Henrique de Figueiredo e Alarcão, D. Francisco de Melo Manuel e Francisco 
José de Sampaio e Castro. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 111-114v; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2093.  
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2094.  1715, Julho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do ex-contratador do contrato 
de Angola, Diogo da Fonseca Henriques, solicitando que a liquidação dos casos furtuitos do dito contrato 
se efectuasse no Juízo dos Feitos da Fazenda, porque se se cobrasse em Angola o que a Fazenda Real 
fora condenada a dar-lhe pela diminuição das macutas, receberia mais, mas estava idoso e tinha muitas 
obrigações, preferindo tratar do assunto no Reino; tendo-se decidido que na liquidação se abateria uma 
quarta parte e que do restante se daria documento ao suplicante para ser satisfeito pelo Conselho 
Ultramarino assim que fosse possível. 
Obs.: a carta anexa é do procurador fiscal da Junta dos Três Estados, Gonçalo da Cunha Vilas Boas; os 
casos furtuitos incluem problemas com a farinha, as bexigas e o sarampo; anexo: requerimentos, escrito e 
carta. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2094.  
 

2095.  1715, Agosto, 1, Bahia 
CARTA do provedor da Fazenda Real do Brasil, Luís Lopes Pegado, ao rei, D. João V respondendo à 
provisão de 24 de Janeiro de 1715, comprometendo-se a enviar ao tesoureiro do Conselho Ultramarino a 
remessa de ouro ou açúcar que correspondesse às letras remetidas pelo provedor da Fazenda Real de 
Angola e que equivaliam ao desconto que Sua Majestade mandara fazer nos soldos dos capitães de 
Massangano, [Luís Baptista Tomás], de Muxima, [José da Nóbrega de Vasconcelos] e do presídio de 
Pedras [Negras, Francisco dos Santos Silva], para sustento das respectivas esposas. 
Obs.: os nomes dos capitães constam da provisão (minuta) enviada ao provedor da Fazenda de Angola, 
inscrita no mesmo suporte da provisão (minuta) enviada ao provedor-mor da Fazenda do estado do Brasil; 
anexo: provisão (minuta de 2). 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 52 e 31. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2095.  
 

2096.  1715, Agosto, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do contratador dos direitos 
reais de Angola, Manuel Dias Figueira, solicitando alvará em forma de lei ordenando que o governador e 
capitão-general de Angola cumprisse as condições 12 e 23 do contrato, de forma a ele contratador ser o 
único a navegar o marfim de Angola, Congo, Luango, Benguela e mais partes, e o seu navio tivesse 
preferência no despacho dos escravos para o Brasil, uma vez que o governador não cumpria estas 
condições, dava licenças a outros navios para levarem escravos e ainda se intrometia na navegação do 
marfim, prejudicando o contratador, os moradores e a Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2096.  
 

2097.  1715, Setembro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
ASSENTO de um conselho de guerra, mandado fazer pelo governador e capitão-geral de Angola, D. João 
Manuel de Noronha, sobre as inquietações ocorridas no sertão de Caconda, estando presente o Senado da 
Câmara, o deão e governador do Bispado, João da Cunha Soares, o perfeito de Santo António e 
missionário capuchinho, frei Lourenço de Luca [Lorenzo da Lucca], o reitor do colégio da Companhia de 
Jesus, padre António Viegas, o prior do convento de Nossa Senhora do Carmo, frei João dos Remédios e o 
presidente do convento de São José, frei João do Sacramento; referindo as acusações que os 
administradores do contrato tinham feito contra o governador, a queixa do capitão-mor do presídio de 
Caconda contra o padre João Teixeira de Carvalho, por andar a atravessar escravos e marfim que os 
pombeiros traziam sem conhecimento dos seus senhores e as queixas contra o religioso do Carmo 
calçado, padre frei Luís da Conceição, assistente no distrito de Golungo; referindo ainda a inclusão dos 
escravos dos eclesiásticos nos trabalhos de fortificação da cidade, juntamente com os escravos dos 
moradores, tanto mais que chegara aviso do governador-geral do Brasil acerca de uma expedição inglesa, 
depois de já terem sondado todos os portos e baías daquela costa. 
Anexo: assento e certidões. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 58, cx. 20, doc. 10 e 76. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2097.  
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2098.  1715, Setembro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
INSTRUMENTO EM PÚBLICA FORMA com teor de uma proposta e duas petições dos homens de negócio 
de Angola, ao governador daquele reino, D. João Manuel de Noronha, solicitando a suspensão da ordem 
régia de 24 de Março de 1715, que dera licença aos mestres de navios para levarem os escravos de 
Angola ao porto do Brasil que escolhessem, sem a limitação de peças imposta por D. Pedro II em 1703, 
alegando que os mestres iriam optar pelo Rio de Janeiro, faltando escravos na Bahia e em Pernambuco, 
prejudicando os senhores de engenhos, os lavradores de tabaco e de farinha, o fabrico de açúcar e tabaco, 
e a Fazenda Real, não tendo o contratador quem lhe fretasse navios para tirar a preferência de escravos 
prevista no contrato. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2098.  
 

2099.  1715, Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria de uma das companhias do terço que guarnecia a cidade de São Paulo da Assunção 
de Angola, vago devido à promoção de Luís Prates David ao posto de capitão-mor de Ambaca, sendo 
candidatos José de Morais e Estevão de Faria Delgado. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 133v-134. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2099.  
 

2100.  1715, Dezembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do cabido da Sé de Angola, contra o 
procedimento do governador D. João Manuel de Noronha, pelas vexações e castigos que usava contra o 
povo, solicitando que fosse substituído, e a carta dos oficiais da Câmara, elogiando a administração da 
justiça do governador, pedindo mesmo que fosse reconduzido no cargo por mais três anos [ou que ficasse 
pelo menos até ao fim das obras de fortificação do porto e da cidade, porque a sua experiência militar era 
fulcral para a segurança e defesa daquela conquista]. 
Obs.: m. est.; anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2100.  
 

2101.  1715, [Lisboa] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por António de Faria, em Angola, de 
1674 a 1703, como praça de soldado, ajudante, capitão de Infantaria paga e capitão-mor do presídio de 
Caconda. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2101.  
 

2102.  1715, [Lisboa] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Francisco Vaz Francisco 
[Azevedo], em Angola, de 1689 a 1701, como praça de soldado, cabo de esquadra, sargento do número, 
alferes de Infantaria paga, capitão de uma companhia do distrito do Quanza e capitão-mor das terras do 
dembo Ambuíla. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2102.  
 

2103.  1716, Janeiro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre duas consultas da Junta das Missões acerca 
do requerimento do clérigo do hábito de São Pedro, Manuel Rodrigues Barros, solicitando o lugar de 
catequizador dos negros que iam de Angola para o Brasil. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 143v; anexo: decreto. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 73; cx. 19, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2103.  
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2104.  [ant. 1716, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTO de José Pequeno, ao rei [D. João V] solicitando o pagamento dos soldos vencidos ou 
ajuda de custo para se preparar para a viagem a Angola, onde iria servir como soldado. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2104.  
 

2105.  1716, [Janeiro], 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre um navio da Companhia de Macau, de que 
era capitão-de-mar-e-guerra Carlos de Torres, ter parado no porto de Angola e vendido aí muitas roupas 
grossas, das que costumavam vir nas naus da Índia, e de como se devia proceder para evitar mais idas 
daquelas àquele porto e os danos decorrentes para a Fazenda Real. 
Obs.: data aferida em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 144-144v; anexo: consulta (minuta). 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2105.  
 

2106.  1716, Janeiro, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento de António de Aramondo, 
solicitando baixa do serviço militar e licença para regressar à ilha da Madeira, onde fora recrutado [em 
1709], para ir em companhia do governador António de Saldanha [Albuquerque e Castro Ribafria], fazendo 
parte da guarnição de Angola, apesar de ser o único filho homem de um velho com três filhas donzelas, 
porque fora informado que o seu pai precisava dele, por estar decrépito, entrevado e acamado, correndo 
risco a honra de suas irmãs. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 53, fl. 305; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2106.  
 

2107.  [ant. 1716, Fevereiro, 7] 
REQUERIMENTO do sargento-mor Manuel Gonçalves Guerreiro, ao ouvidor-geral de Angola, Manuel 
Ferreira de Carvalho, solicitando que mandasse passar-lhe alvará de folha, mencionando as culpas que 
existissem contra ele. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimento, certidão, carta patente e mandado. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2107.  
 

2108.  [ant. 1716, Fevereiro, 13] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei 
[D. João V] solicitando alvará de mantimento, com menção que o venceria desde o dia do embarque.  
Anexo: bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2108.  
 

2109.  1716, Fevereiro, 18, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre [as cartas] do governador e capitão-general de Angola, D. João 
Manuel de Noronha, acerca das fortificações daquele reino e do estado dos materiais que elas 
necessitavam, dando conta da resolução de construir uma cidadela para melhorar a defesa daquele porto. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 133v-134; ver também AHU_CU_001, Cx. 21, 
D. 2164; anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2109. 
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2110.  [ant. 1716, Fevereiro, 20] 
REQUERIMENTO do ex-tesoureiro do Conselho Ultramarino, João Soares Henriques, ao rei [D. João V] 
solicitando que o tesoureiro José da Cunha Coutinho entregasse os barris carregados de cobre cunhado 
para que os mestres e capitães de navios os levassem a Angola e Pernambuco, apesar da dúvida 
levantada pelo dito tesoureiro, uma vez que a contagem estava conforme e constava da relação que 
entregara e que fora copiada pelo escrivão Bento de Abreu Bernardes, que assistira à contagem. 
Obs.: contem no mesmo suporte parecer do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2110.  
 

2111.  1716, Fevereiro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do contador de Angola, 
Fernando Gomes de Freitas, solicitando provisão para continuar no exercício de contador por mais três 
anos. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 30-30v; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2111.  
 

2112.  1716, Março, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Manuel Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] sobre o administrador 
do contrato dos direitos reais de Angola, Pedro Machado de Figueiredo, e o seu irmão, João Maciel, 
responsabilizarem o governador João Manuel de Noronha e os seus agentes pelo baixo rendimento do 
contrato, procuravando desvalorizar o contrato para obter condições ainda mais vantajosas, apesar de 
lucrarem muito no despacho dos navios de escravos e nos avanços de fazendas nas fardas e na farinha; 
informando que quando o governador mandara examinar o copiador das cartas do administrador, este se 
homiziou no colégio da Companhia de Jesus, [assim como o seu sócio, Manuel Pinto da Costa], negando-
se a sair, tendo o apoio dos padres da companhia; explicando que para evitar desordens alvitrou-se a 
questão da imunidade, o recurso ao governador do Bispado e ao juiz conservador e a mediação dos 
missionários capuchinhos, mas nada demoveu o reitor [António Viegas] e os padres, obrigando o juiz 
ordinário [capitão Manuel Rodrigues Barros] a entrar no convento, com o mestre de campo [José de 
Mesquita Brandão], alguns oficiais e soldados para retirar o homiziado, e apesar de não terem usado 
violência, foram acusados de sacrilégio e excomungados. 
Obs.: doc. numerado com “n.º 16”; homiziado era aquele que fugia à justiça; anexo: certidões, instrumentos 
em pública forma, assento e despacho. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 10, 1, 2 e 17; cx. 22, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2112.  
 

2113.  1716, Março, 9, Lisboa 
BILHETE do Conselho Ultramarino para que se passe provisão aos oficiais da câmara de Angola, para que 
os moradores daquele reino repartissem a terça parte da carga dos navios que fossem àquele porto e 
seguissem para o Brasil, para nela carregar os seus escravos.  
AHU-Angola, cx. 20, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2113.  
 

2114.  1716, Março, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento de Rodrigo da Costa de 
Almeida, solicitando que se pusesse apostilha nos seus alvarás do ofício de escrivão da Fazenda de 
Angola, relativamente à faculdade de renunciar o ofício em filho ou filha, em virtude do requisito ter sido 
esquecido pelo procurador que o requerera, e ser de utilidade para o filho, principalmente sendo 
proprietário de um oficio de maior predicado, como era o de provedor da Alfândega da Bahia. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 36; anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2114.  
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2115.  1716, Abril, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, D. João Manuel de Noronha, de 12 de Março de 1715, acerca da falta de soldados no terço que 
guarnecia a cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda], solicitando que o novo governador Henrique 
de Figueiredo [e Alarcão], levasse munições e uma botica para tratar os soldados que se recolhiam ao 
hospital, centena e meia de soldados para repartir pelas companhias, recrutando-os em Portugal, entre 
voluntários e presos com penas de degredo, porque seria mais rápido e menos dispendioso para a 
Fazenda Real do que recrutá-los na Ilha da Madeira, o que obrigaria ainda a fazer lá uma escala na viagem 
para Angola para os recolher.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 134-134v; anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 19 e 22. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2115.  
 

2116.  [ant. 1716, Abril, 12, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO de Inácio de […] Velho, morador da cidade de São Paulo da Assunção, de Angola, ao 
rei [D. João V] solicitando provisão para regressar [a Portugal], onde a sua mãe vivia com muitas 
dificuldades, estando velha e decrépita, para tratar dela e da sua própria saúde, porque desde que fora 
servir para Angola, em 1705, em companhia do governador D. Lourenço de Almada, sofria de muitos 
achaques. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2116.  
 

2117.  1716, Maio, 13, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta dos oficiais da câmara de 
Angola, acerca da miséria em que viviam os moradores devido à falta de praças para carregar escravos 
para o Brasil, único negócio daquele reino, e de como se devia proceder para evitar tais danos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 132-132v.  
AHU-Angola, cx. 20, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2117.  
 

2118.  1716, Maio, 13, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
CARTA do [reitor do colégio da Companhia de Jesus, em Angola, padre] António Viegas, ao padre 
procurador-geral da província de Portugal, Francisco Gomes, sobre o governador [D. João Manuel de 
Noronha], ter tirado à força de armas o [administrador do contrato, Pedro Machado de Figueiredo] da igreja, 
enquanto este acolitava o padre e o Santíssimo estava exposto, tendo os padres decidido fechar a igreja 
até lhes ser dada satisfação do sucedido; dando conta que o governador proibira o capitão de navio de 
levar o padre Baltasar Ferreira, que ia informar o padre provincial e o dito procurador-geral do ocorrido; 
declarando que o governador depois de zombar pelo facto dos padres esperarem satisfação, fizera um 
papel contra eles e quisera que a câmara o assinasse, mas perante as falsidades declaradas, ninguém 
aceitou e o governador chegou a tentar matar o procurador; pedindo ao procurador-geral da província para 
interceder junto de Sua Majestade para que não acreditasse nas acusações contra eles, sem se informar.  
AHU-Angola, cx. 20, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2118.  
 

2119.  1716, Junho, 3, [São Paulo da Assunção de] Lisboa 
CARTA dos oficiais da câmara de Angola, ao rei [D. João V] sobre os padres da Companhia [de Jesus] 
terem fechado a igreja e o colégio, deixando de ensinar e de confessar, em virtude de se ter tirado deles o 
administrador do contrato [dos direitos reais daquele reino, Pedro Machado de Figueiredo], que escrevera 
contra os procedimentos do [governador e capitão] general [D. João Manuel de Noronha, mencionando 
ainda o auto relativo à imunidade da igreja. 
Obs.: doc. numerado com “n.º 20”; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2119.  
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2120.  [ant. 1716, Junho, 4] 
REQUERIMENTO do mestre de campo do terço pago da guarnição de São Paulo da Assunção, de Angola, 
José de Mesquita Brandão, ao desembargador e ouvidor-geral [Manuel Pereira de Carvalho], solicitando 
uma certidão em como estava servindo. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2120.  
 

2121.  1716, Junho, 4, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário de estado], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [conselheiro do Conselho 
Ultramarino], João Teles da Silva, restituindo a consulta e o decreto que já tinham descido ao regedor das 
Justiças para se sentenciarem os presos que haviam de ir para Angola. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2121.  
 

2122.  [ant. 1716, Junho, 18] 
REQUERIMENTO de André Cardoso, natural de Angola, ao rei [D. João V] solicitando o hábito de Cristo e 
tença, em satisfação dos serviços prestados entre 1674 e 1713, como praça de soldado, alferes de mar e 
guerra, capitão de Infantaria, escrivão da Fazenda, secretário do governo de Angola, capitão da fortaleza 
de São Fernando e feitor da povoação de Sena, [em Moçambique].  
Obs.: folhas cortadas; processo parcialmente numerado; anexo: parecer, parecer (minuta), conhecimento, 
decretos, informação de serviço, mandado, cartas patentes, certidões, cartas de nomeação, requerimentos, 
provisões, cartas régias e carta.  
AHU-Angola, cx. 18, doc. 50 e 63; cx. 20, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2122.  
 

2123.  1716, Julho, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO dos papéis de serviço do capitão-mor Pedro Moreira de Carvalho da Silva, em Angola. 
Obs.: m. est.; doc. numerado do fl. 1 ao 22. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2123.  
 

2124.  [ant. 1716, Julho, 30] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria, José de Morais, ao rei [D. João V] solicitando o posto de 
capitão-mor de Benguela, por três anos, em virtude de servir em Angola há vinte e oito anos. 
Obs.: m. est.; data aferida pela última data dos documentos comprovativos dos serviços prestados de 
Angola: anexo: mandado, carta patente, carta patente (cópia) e certidões. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2124.  
 

2125.  [post. 1716, Julho, 31] 
REQUERIMENTO do capitão Luís Lopes de Sequeira, natural de Angola, ao rei [D. João V] solicitando um 
hábito de Cristo com tença para a sua sobrinha D. Laureana Josefa de Araújo Leite Lopes de Sequeira, em 
satisfação dos serviços que ele prestara como soldado de Infantaria, cabo de esquadra, sargento supra e 
do número, alferes, ajudante e capitão da fortaleza de São João de Mouros, durante trinta e quatro anos. 
Obs.: m. est.; auto numerado do fl. 1 ao 23, havendo vários fl. sem numeração no final; anexo: 
requerimento e auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2125.  
 

2126.  1716, Agosto, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento de Francisco Rodrigues de 
Sousa, solicitando que, na satisfação de serviços que requeria, fosse dispensado de apresentar a fé dos 
ofícios de seu avô, Álvaro Rodrigues de Sousa, uma vez que os livros da vedoria tinham sido queimados 
na ocupação holandesa, e porque os serviços constavam nas cartas patentes dos respectivos postos.  
Anexo: requerimento e mandado.  
AHU-Angola, cx. 20, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2126.  
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2127.  1716, Agosto, 19, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário do Conselho Ultramarino], André Lopes de Lavre, ao [oficial-maior do Conselho 
Ultramarino], Manuel Pinheiro da Fonseca, sobre passar-se alvará ao [ex-contratador do contrato de 
Angola], Diogo da Fonseca [Henriques], com menção ao termo dos autos [de liquidação], indicando se a 
terça parte seria a favor da Fazenda Real. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2094. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2127.  
 

2128.  1716, Agosto, 22, Lisboa 
ESCRITO do [secretário do Conselho Ultramarino], André Lopes de Lavre, ao [secretário de estado], Diogo 
de Mendonça Corte Real, sobre a necessidade de avisar o regedor das Justiças para declarar o número de 
pessoas sentenciadas [a degredo], que iriam no socorro de Angola, para que se abrisse título na Corte 
para o número de pessoas que ainda faltasse ao socorro. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2128.  
 

2129.  1716, Agosto, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o ajuste com o navio Alamoda para levar o 
governador [Henrique de Figueiredo e Alarcão] e o socorro de soldados e munições a Angola, tendo-se 
ordenado ao provedor dos armazéns, Fernando de Chegaray, para examinar o navio, mas após a vistoria o 
senhorio do navio, José Pereira de Araújo, insistiu em condições de fretamento inadmissíveis ao Conselho, 
obrigando este a solicitar parecer ao provedor dos armazéns sobre o navio Rainha dos Anjos, do senhorio 
Pedro Miguel, e o Princesa do Céu, de Jacob Vanzeler, tendo-se seguido as negociações com os dois 
senhorios, através dos seus procuradores, Custódio Jorge e Francisco Gomes Lisboa, mencionando as 
condições firmadas. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 169v-171; anexo: consulta (fragmentos), 
lista, propostas (condições), procuração, requerimento, escritos, avisos, bilhete e portaria. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 34, 33, 32 e 29. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2129.  
 

2130.  [ant. 1716, Agosto, 29] 
REQUERIMENTO do padre João Lobo de Mesquita, ao rei [D. João V] solicitando um alvará de 
mantimento, em virtude de ter sido provido na dignidade de chantre da Sé de Angola. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2130.  
 

2131.  [ant. 1716, Setembro, 9] 
REQUERIMENTO do [ex-contratador do contrato de Angola], Diogo da Fonseca Henriques, ao rei [D. João 
V] solicitando a restituição de alguns papéis que juntara ao requerimento de liquidação do contrato, 
[consultado a 9 de Julho de 1715], porque estavam relacionados com a defesa do suplicante e deviam 
juntar-se aos autos de liquidação. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 20, D. 2094. 
AHU-Angola, cx. 19, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2131.  
 

2132.  1716, Setembro, 9, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a informação que o desembargador 
Francisco Luís da Cunha Ataíde tirara acerca do navio Damas de Paris, de que era capitão e mestre, 
Manuel Vicente Ferreira, que fora fazer comércio ao porto [holandês] de Aguada de Saldanha, vindo 
carregado de roupas da Índia, que vendera em São Paulo da Assunção [de Luanda, reino de Angola], 
prejudicando o comércio da Índia, do Brasil, do reino e a Fazenda Real, para além de ser reprovável o 
envolvimento dos oficiais e ministros de Portugal no comércio de estrangeiros. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 134v-135v; o porto Aguada de Saldanha 
situava-se no que é hoje o concelho de Bardez, distrito de Goa Norte, no estado de Goa; anexo: pareceres.  
AHU-Angola, cx. 20, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2132.  
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2133.  1716, Setembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre Sua Majestade mandar declarar que quem 
assentasse voluntariamente praça de soldado para o reino de Angola, teria apenas de cumprir seis anos 
naquela conquista, com excepção dos que lá casassem, que teriam de pedir licença para sair, em virtude 
de se ter percebido que o reduzido número de voluntários se devia ao facto de Angola ser um presídio 
fechado, onde quem assentava praça ficava sem esperança de regressar. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 171-171v; anexo: provisão. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 39, 58 e 42. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2133.  
 

2134.  1716, Setembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de dois capitães de Infantaria de 
leva [de gente] para irem com os duzentos soldados, no socorro ao reino de Angola, em companhia do 
governador Henrique de Figueiredo [e Alarcão]. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 171v; anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 53 e 47. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2134.  
 

2135.  1716, Setembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outra, [de 9 de Dezembro de 1715], acerca do 
requerimento do contratador dos direitos reais de Angola, Manuel Dias Figueira, e dos seus 
administradores, Pedro Machado de Figueiredo e Manuel Pinto da Costa, remetendo uns capítulos contra 
os procedimentos do ouvidor-geral de Angola, Manuel Ferreira de Carvalho, [na administração do contrato 
e da justiça; em carta de 4 de Março de 1716], o corregedor do Cível da Corte, Francisco Dias do Amaral, 
nomeado para examinar os capítulos, escusou-se por suspeito na averiguação, sendo substituído pelo 
corregedor Pedro de Almeida do Amaral, em decreto de 7 de Março. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 173-173v e AHU_CU_CONSULTAS DE 
PARTES, Cod. 53, fl. 294-295; anexo: consulta, cartas, escrito, despacho e avisos. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 41, 38 e 12. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2135.  
 

2136.  1716, Outubro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para [o cargo de 
capitão de Infantaria] da 2ª Companhia de leva de gente que ia no socorro de Angola, sendo candidatos 
Luís da Fonseca Correia e Hilário de Almeida.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 173v-175; o final da primeira versão da consulta (fl. 
173v-174v) foi riscado e a consulta foi substituída por uma segunda versão (fl. 174v-175), desaparecendo o 
nome e a preferência por António Borges da Costa; anexo: pareceres e pareceres (minutas). 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 44, 16 e 43. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2136.  
 

2137.  1716, Outubro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento de D. Clara Maria Caetana, 
mulher do capitão-mor do presídio de Muxima, José da Nóbrega de Vasconcelos, solicitando ajuda de 
custo, em virtude de viver com dificuldades com a sua mãe, desde a ida do seu marido para Angola, 
nomeadamente para pagar o aluguer da casa, apesar dos trabalhos de costura que fazia e do que recebia 
por conta dos soldos do marido através do tesoureiro do Conselho Ultramarino. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 78-78v. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2137.  
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2138.  [ant. 1716, Novembro, 4] 
REQUERIMENTO do capitão da nau Nossa Senhora da Madre de Deus e Princesa do Céu, José Nunes, 
ao rei [D. João V] solicitando que mandasse passar a carta patente de capitão-de-mar-e-guerra, que se 
costumava conceder aos capitães que levassem governadores e munições a Angola, em virtude de levar 
na sua nau o governador e capitão-general de Angola, Henrique de Figueiredo e Alarcão, com toda a 
Infantaria e munições de guerra. 
Obs.: contem parecer do Conselho ultramarino no mesmo suporte. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2138. 
 

2139.  1716, Novembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento dos religiosos e do reitor do 
colégio da Companhia de Jesus, em Angola, padre António Viegas, e de uma carta do dito reitor, 
queixando-se que o governador D. João Manuel de Noronha invadira a igreja do colégio, com homens 
armados, para prender uns homens que ali se tinham recolhido, estando um deles de roupeta e o 
Santíssimo exposto, tendo ainda impedido o embarque do padre Baltasar Ferreira, que iria informar Sua 
Majestade do caso; o procurador da Coroa declarou que seria preciso averiguar o caso com informação, 
devendo esperar-se pela residência do governador, enquanto o Conselho Ultramarino considerou que se 
devia remeter cópia da queixa ao sindicante e nomear um corregedor da Corte para inquirir todos os que 
viessem de Angola e da Bahia acerca desta ocorrência. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 136-136v. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2139. 
 

2140.  1716, Novembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do nomeado para capitão de 
uma Companhia de leva do socorro de Angola, António Borges da Costa, que ia com o governador 
Henrique de Figueiredo e Alarcão, solicitando que fosse recomendado ao governador para o colocar na 
primeira companhia que vagasse naquele reino, porque o posto que levava era essencialmente para a 
viagem e precisava e merecia manter o soldo de furriel, que tinha antes de ser nomeado, alegando os 
muitos serviços prestados em Angola e o tempo que esteve cativo em Argel. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 80-80v. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2140. 
 

2141.  1716, Novembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o tesoureiro da Junta da Administração do 
Tabaco satisfizer o juro devido à Misericórdia, para que com essa verba e o legado que Manuel Rodrigues 
da Costa deixara à Misericórdia, se fardassem os presos que foram sentenciados a degredo para 
completar o número de soldados do socorro de Angola, que iriam com o governador Henrique de 
Figueiredo [e Alarcão]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 179-179v. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2141. 
 

2142.  1716, Novembro, 21, Lisboa 
RECIBO passado por João Gomes Baptista a Jorge Meada, declarando que recebera o biscoito, a carne 
de porco e as ervilhas, conforme a ordem do Conselho Ultramarino, para mantimento dos soldados que 
levaria em sua companhia, na nau Princesa do Céu, ao reino de Angola. 
Obs.: doc. riscado. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2142. 
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2143.  [ant. 1716, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO do nomeado para alferes de uma das companhias de Infantaria paga da gente de leva 
que ia para Angola, Manuel de Passos de Carvalho, ao rei [D. João V] solicitando adiantamento do 
pagamento dos soldos para que se pudesse aviar para a viagem. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2143. 
 

2144.  1716, Dezembro, 5, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador e capitão-general de Angola, D. João 
Manuel de Noronha, acerca do bom sucesso que o capitão-mor de Caconda, Luís de Andrade, tivera na 
guerra que fizera aos sobas inimigos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 136v. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2144. 
 

2145.  1716, Dezembro, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do sindicante Manuel Ferreira de Carvalho, ao rei [D. João V] sobre a residência que tirara do 
tempo em que D. Lourenço de Almada governara o reino de Angola, considerando que fora venerado por 
todos e cumpridor da justiça; informando que o ouvidor-geral Manuel Antunes de Almeida acusara o dito 
governador de usar de poder absoluto, mas tal não se verificara, porque fornecera gente paga para a 
prisão de Francisco Vaz Francisco e no caso do criminoso capitão António de Tovar Lopes não havia autos 
de processos. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2145. 
 

2146.  1716, Dezembro, 11, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do sindicante Manuel Ferreira de Carvalho, ao rei [D. João V] sobre a residência que tirara do 
tempo em que António de Saldanha e Albuquerque governara o reino de Angola, considerando que 
exercera com zelo, honra e cuidado; informando que quanto à reclamação do capitão-mor Manuel Florim 
Correia, a ordem de prisão do governador não dizia respeito ao capitão, mas ao seu filho, contudo o 
capitão-mor recolheu-se no colégio da Companhia [de Jesus] para fortalecer a sua queixa por não ter 
carregadores dos sobas e quimbares. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2146. 
 

2147.  1716, Dezembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre os provimentos que fizera o vice-rei e 
capitão de mar e terra do estado do Brasil, marquês de Angeja, [Pedro António de Noronha Albuquerque e 
Sousa]. 
Obs.: ver AHU_CU_005, Cx. 11, D. 925; anexo: despacho. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2147. 
 

2148.  1716, Dezembro, 16, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre outra, relativa à informação que o 
governador e capitão-general de Angola, D. João Manuel de Noronha, dera acerca das fortificações da 
cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 137; ver ainda AHU_CU_001, Cx. 20, D. 
2164. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2148. 
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2149.  1716, Dezembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outra, relativa à informação que o corregedor 
do Crime da Corte e Casa, [João Rodrigues Pereira] deu acerca da queixa que os padres da Companhia 
[de Jesus], de Angola, fizeram contra o governador daquele reino, D. João Manuel de Noronha. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 137v; anexo: parecer, parecer 
(minuta), auto de devassa, aviso, carta e manifesto. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 53, 51 e 46. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2149. 
 

2150.  1717, Março, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outra, de 26 de Janeiro de 1717, acerca do 
requerimento do capitão de Infantaria engenheiro Manuel António de Matos, solicitando o posto de mestre 
de campo engenheiro em Angola, com soldo e liberdades correspondentes; o conselho contou com os 
pareceres do coronel José da Silva Pais e do lente de aula [Domingos Vieira]. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 90v-91 e 108v-109; anexo: consulta e 
pareceres. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2150. 
 

2151.  [ant. 1717, Março, 15] 
REQUERIMENTO do escrivão da despesa e receita do tesoureiro e executor do Conselho Ultramarino, 
Bento de Abreu Bernardes, ao rei [D. João V] solicitando ajuda de custo, semelhante à que se costumava 
dar ao escrivão da Casa da Índia, em virtude dos gastos que fizera na preparação da armada que levou o 
socorro ao reino de Angola, em companhia do governador daquele reino, Henrique de Figueiredo e 
Alarcão, tendo ido várias vezes ao mar para fardar os soldados da nau Cabria, para alistar e matricular os 
soldados presos que tinham vindo da cadeia e calabouço do Limoeiro e passá-los para a nau Princesa do 
Céu e para passar mostra na Vedoria aos que estavam afiançados e a todos os que iam na nau Princesa 
do Céu.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 118v-119; anexo: certidão e parecer (minuta). 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2151. 
 

2152.  [post. 1717, Março, 22] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por João José de Lima, entre 1707 
e 1717, em Angola, como praça de soldado, alferes de uma Companhia de Infantaria do terço pago da 
cidade de São Paulo da Assunção, capitão de uma das companhias que guarnecia o terço do distrito de 
[Quanza].  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 18, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2152. 
 

2153.  [post. 1717, Abril, 9] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria de uma das companhias pagas da cidade de Luanda, Marcos 
Pereira Bravo, ao rei [D. João V] solicitando o posto de capitão-mor do presídio de Ambaca, que estava 
para ser provido, em satisfação dos serviços prestados ao longo de vinte e nove anos, em Angola, como 
praça de soldado infante e de cavalo, cabo de esquadra, sargento, alferes e capitão, com patente real de 
capitão de Infantaria. 
Anexo: requerimentos, carta de patente, fés de ofícios, certidões, mandados, informação. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2153. 
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2154.  1717, Abril, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. João Manuel de Noronha, ao rei [D. João V] sobre 
o estado do terço da guarnição daquela praça e da falta de preparação dos capitães, faltando dois devido à 
promoção de Luís Prates David a capitão-mor do presídio de Ambaca e ao falecimento de António de 
Tovar Lopes; informando também do falecimento do capitão-mor do presídio de Caconda, António de Faria, 
e afirmando que não propunha ninguém, porque era assim o estilo da terra e porque o Conselho 
Ultramarino consultaria os sujeitos que lhe parecessem mais merecedores; dando conta das razões da 
escassez de cavalos, pedindo que viessem alguns do Brasil, e do Reino viessem selas, armas, munições e 
um oficial de Cavalaria para ensinar os oficiais da terra, porque os naturais da conquista não sabiam nada 
de cavalaria.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2154. 
 

2155.  [ant. 1717, Agosto, 12] 
REQUERIMENTO do [ex-procurador da Fazenda Real de Angola], Manuel Monteiro da Rocha, ao rei [D. 
João V] solicitando dois hábitos de Cristo, com tença efectiva, um para si, outro para o seu filho Domingos 
Monteiro, em satisfação dos serviços prestados em Angola, entre 1702 e 1714, e pelos serviços de seu 
sogro, João de Ares, conforme sentença de justificação. 
Obs.: m. est.; contem no mesmo suporte o parecer do Conselho Ultramarino, ver AHU_CU_CONSULTAS 
DE MERCÊS GERAIS, Cod. 87, fl. 307v-309v; auto numerado do fl. 1 ao 70, faltando os fl. 48 a 53 e 
existindo alguns no final não numerados; anexo: auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 178, doc. 87; cx. 20, doc. 67; cx. 19, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2155. 
 

2156.  1717, Setembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO dos papéis de serviço do capitão-mor Pedro Moreira de Carvalho da Silva, em Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2156. 
 

2157.  1717, Novembro, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre a 
chegada de um navio de Pernambuco, cujo capitão lhe requereu algumas casas para aposentadoria, 
enquanto demorasse a carregação do navio, e de como o governador D. João Manuel de Noronha e o 
mestre de campo do terço pago não quiseram dar as chaves das casas. 
Obs.: m. est.; contem no mesmo suporte o parecer do procurador da Coroa e do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2157. 
 

2158.  1717, Dezembro, 11, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João V determinando ao governador e capitão-general de Angola, Henrique 
de Figueiredo e Alarcão, que tirasse qualquer mestre de campo ou oficial de guerra dos conventos em que 
se homiziassem, avaliando primeiro se tinham culpas em que pudesse valer a imunidade, para que não 
fossem privados dela, nem a Igreja do seu privilégio, tendo já anteriormente dado ordens nesse sentido ao 
governador D. João Manuel de Noronha para evitar que esses homens desertassem do serviço real, 
advertindo também os prelados dos religiosos para o caso de favorecerem tais situações. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2158. 
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2159.  [ant. 1718, Março, 15] 
REQUERIMENTO do governador e capitão-general de Angola, Henrique de Figueiredo [e Alarcão], ao rei 
[D. João V] solicitando permissão para mandar marfim à costa livre para negociar e trocar de escravos com 
as nações heréticas do Norte, que costumavam ir ao Luango, pagando os direitos do marfim em Angola; 
sendo a mercê apenas para si para assim poder armar navio que não fosse roubado pelos navios 
estrangeiros, alegando ser a bem da religião católica, sem prejudicar o contratador de Angola. 
Obs.: contrato é um doc. impresso; doc. cosido; anexo: aviso, parecer e contrato. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2159. 
 

2160.  [ant. 1718, Março, 21] 
REQUERIMENTO do mestre de campo [de Angola], José de Mesquita Brandão, ao rei [D. João V] 
solicitando uma cópia da provisão dada ao secretário do governo de Angola, João Coelho de Lima, para 
poder embarcar, por sua conta, alguns escravos, em todos os navios que saíssem dali para o Brasil. 
Obs.: contem no mesmo suporte a certidão pedida. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2160. 
 

2161.  1718, Março, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre uma da Junta das Missões, [de 15 de 
Fevereiro de 1718], acerca da carta do governador e capitão-general de Angola, D. João Manuel de 
Noronha, dando conta do mau estado das missões naquele reino, devido à ignorância e desacertos de 
alguns sacerdotes [clérigos naturais da terra, que se intrometiam nas missões dos capuchinhos italianos, 
desamparando a missão do Sonho]; a consulta das Missões analisou a carta do capuchinho italiano, padre 
frei Miguel Ângelo das Nossez [Michelangelo dalle Noci] ao governador acerca dos erros de fé de alguns 
missionários. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 260v; anexo: consulta e cartas. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2161. 
 

2162.  1718, Maio, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-geral de 
Angola, D. João Manuel de Noronha, queixando-se do Conselho Ultramarino ter aconselhado Sua 
Majestade a estranhar-lhe a construção de uma cidadela [em Luanda], sobrepondo-se o Conselho à 
jurisdição dos governadores das conquistas, e que ao saber desta advertência, os moradores não 
mandaram mais os escravos àquelas obras, mas que, em 1716, quando dera conta do início da construção 
da cidadela, não lhe responderam, nem disseram que não a podia fazer, e ele sabia o quão crucial ela era 
para a defesa e conservação daquele reino. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 139-140; ver ainda AHU_CU_001, Cx. 20, D. 
2109; anexo: consultas (cópias). 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2162.  
 

2163.  1718, Maio, 24, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Henrique de Figueiredo [e Alarcão], ao rei [D. João V] 
propondo as pessoas de maior merecimento e capacidade para os postos do terço daquela praça e dos 
presídios daquele reino, apesar de considerar desnecessário, porque os postos costumavam ser providos 
no Conselho Ultramarino com antecedência, o que prejudicava a Fazenda Real, porque os providos 
traziam ordem para receber o soldo desde que chegassem e mesmo antes de entrarem ao serviço.  
Anexo: listas. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2163.  
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2164.  [ant. 1718, Julho, 9] 
REQUERIMENTO do nomeado tenente-general de Artilharia de Angola, João Rodrigues Soares, ao rei [D. 
João V] solicitando apostilha do Conselho Ultramarino para poder registar a patente de confirmação do dito 
posto no registo das mercês, em virtude de já expirado o prazo para a registar. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 204v. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2164.  
 

2165.  1718, Novembro, 9, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre a carta 
em que os oficiais da câmara da cidade se queixaram ao rei de o ex-governador António de Saldanha 
[Albuquerque e Castro Ribafria] os ter privado da regalia de nomear a vara de alcaide, solicitando por isso 
a restituição da jurisdição; dando conta que as testemunhas afiançavam ter sido costume o Senado propor 
três pessoas para alcaide e o governador escolher uma delas, pelo que lhe parecia que o governador 
tentara ter poder absoluto, e que era justo o pedido dos oficiais. 
Obs.: m. est.; anexo: auto (traslado). 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 83 e 81. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2165. 
 

2166.  1718, Novembro, 12, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [Senado da câmara de Angola], ao rei [D. João V] sobre o ouvidor-geral daquele reino, 
Francisco de Santa Bárbara e Moura, ter prendido o procurador do Senado, João da Cunha de Azevedo, 
na cadeia e enxovia, ignorando os privilégios e liberdades que os reis deram aos moradores daquele reino, 
privilégios idênticos aos dos cidadãos do Porto, não podendo por isso ser presos a ferros; solicitando que 
Sua Majestade mandasse que os ouvidores e governadores observassem os privilégios. 
Obs.: enxovia era uma prisão baixa e escura; ver AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2173. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2166.  
 

2167.  1718, Novembro, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre a dúvida 
que tivera em sentenciar, com o governador D. João Manuel de Noronha, as causas cíveis, porque excedia 
a sua jurisdição. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 143v-144; anexo: carta e certidões. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2167.  
 

2168.  1718, Novembro, 16, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre a 
eleição do capitão Manuel dos Santos Barbuda para almotacé, por unanimidade de votos dos oficiais da 
Câmara, e do agravo que o governador fez ao ouvidor-geral anterior, [Manuel Ferreira de Carvalho], por 
achar que os filhos da terra tinham preferência naquele cargo face aos homens do Reino, casados naquela 
conquista, tendo o ouvidor-geral protestado por o governador se intrometer no caso e na sua jurisdição.  
Anexo: declaração e certidão. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2168.  
 

2169.  1718, Dezembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Henrique de Figueiredo [e Alarcão], acerca de ter permitido a entrada, no porto de Luanda, a um 
navio holandês, por este vir com o mastro do traquete quebrado e ter pedido licença para o consertar, 
adiantando que o fizera porque segundo as ordens de Sua Majestade havia uma causa precisa para o 
permitir. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 142v-143. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2169.  
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2170.  1719, Janeiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do provedor da Fazenda Real de 
Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, acerca da charrua Nossa Senhora da Madre de Deus ter 
saído daquele reino a 30 de Abril de 1717, para o Rio de Janeiro, com escravos por alto, e que antevendo 
os descaminhos no pagamento dos direitos reais, tirara devassa do caso, tendo acusado Manuel Ferreira, 
mas não o prendera porque ele se homiziara e porque ao fazê-lo prejudicaria os homens de negócios de 
Angola, que deram fiança dele. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 144-144v. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2170.  
 

2171.  1719, Janeiro, 26, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre as 
razões do governador D. João Manuel de Noronha para não dar execução à provisão de 21 de Março de 
1716, que concedia aos moradores de Angola a repartição da terça parte das praças de todos os navios 
que levassem escravos ao Brasil; defendendo que urgia proibir a venda das praças, porque assim cessaria 
a falta de que se queixavam os moradores, assim como aumentar o valor do frete aos senhores dos navios 
que fossem para o Rio de Janeiro, e manter o valor de venda das preferência. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 90 e cx. 178, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2171.  
 

2172.  1719, Janeiro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre as cartas do ouvidor-geral de Angola, 
[Francisco de Santa Bárbara e Moura], e do governador e capitão-general de Angola, Henrique de 
Figueiredo [e Alarcão], acerca da certidão que o ex-governador D. João Manuel de Noronha pedira, acerca 
das casas que mandara demolir para construir uma cidadela que defendesse a cidade, e de o Senado da 
câmara se ter negado a passá-la, porque segundo o regimento dos governadores, eles não podiam pedir 
certidões ou termos judiciais em sua abonação, antes de ser tirada a sua residência.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 144v-145; anexo: cartas e certidão. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2172.  
 

2173.  1719, Fevereiro, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do Senado da câmara de Angola, ao rei [D. João V] sobre o ouvidor-geral daquele reino, Francisco 
de Santa Bárbara e Moura, ter prendido na cadeia e enxovia o procurador do anterior Senado, João da 
Cunha de Azevedo, ignorando os privilégios que os reis deram aos moradores daquele reino, privilégios 
idênticos aos dos infanções do Porto; solicitando que os ministros e governadores que fossem servir 
naquela conquista, jurassem observar os ditos privilégios, podendo ser penalizados em contrário. 
Obs.: enxovia era uma prisão baixa e escura; ver AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2166. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2173.  
 

2174.  1719, Fevereiro, 16, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Henrique de Figueiredo [e Alarcão], ao rei [D. João V] 
sobre ter vagado o posto de tenente de mestre de campo general pelo falecimento de Manuel da Fonseca 
Coutinho, sendo candidatos o sargento-mor do terço da guarnição da praça, Gaspar Rebelo da Costa, o 
capitão do terço da guarnição de Quanza, Cipriano da Silva e o capitão da fortaleza de São Miguel, António 
da Fonseca Coutinho, e propondo o mestre de campo José de Mesquita Brandão. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2174.  
 

2175.  1719, Fevereiro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO dos papéis de serviço do sargento-mor do terço pago da guarnição daquela praça, Gaspar Rebelo 
da Costa.  
AHU-Angola, cx. 20, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2175.  
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2176.  1719, Fevereiro, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Henrique de Figueiredo [e Alarcão], ao rei [D. João V] 
sobre a demora na resolução dos feitos, explicando que nada poderia fazer, porque não podia castigar os 
ouvidores e, por outro lado, havendo apenas um ouvidor-geral, cabia a este acudir a todas as petições, 
audiências e despachos, sendo também provedor da Fazenda Real, com obrigação de tomar as contas dos 
feitores e almoxarifes e de assistir aos leilões que dissessem respeito à Fazenda Real, assumindo ainda o 
cargo de provedor dos resíduos, e por isso tomava conta de todos os testamentos, para além de ser 
corregedor da comarca, presidindo ao Senado da Câmara, e servindo ainda de juiz dos defuntos e 
ausentes numa terra com enorme mortalidade. 
Anexo: despacho. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 93-A. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2176.  
 

2177.  1719, Março, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [secretário do governo de Angola], João Coelho de Lima, ao rei [D. João V] informando que 
entregara ao ouvidor-geral, Francisco de Santa Bárbara e Moura, as ordens recebidas pelo ex-governador 
D. João Manuel de Noronha, remetendo ainda a lista de ordens recebidas pelo governador Henrique de 
Figueiredo e Alarcão. 
Anexo: lista. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2177.  
 

2178.  1719, Março, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Henrique de Figueiredo [e Alarcão], ao rei [D. João V] 
sobre a recondução de José da Rocha Freire no lugar de feitor da Fazenda Real, em virtude da sua 
inteligência e zelo. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2178.  
 

2179.  1719, Março, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Henrique de Figueiredo [e Alarcão], ao rei [D. João V] 
sobre o sucesso obtido contra os negros benguelas que andaram a insultar, a matar e a roubar nos 
caminhos do sertão e nos arimos dos moradores; considerando que nesse sucesso influíra mais a sorte do 
que a acção do exército, porque muitos dos soldados fugiram e mesmo os que ficaram fizeram-no mais por 
interesse, do que por serviço de Sua Majestade, com excepção do tenente-general Francisco de Sá e 
Silva. 
Obs.: arimo era o nome dado em Angola aos terrenos agrícolas situados junto às casas ou povoações. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2179.  
 

2180.  1719, Março, 24, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João V ao governador e capitão-general de Angola, Henrique de Figueiredo [e 
Alarcão], ordenando que formasse com o provedor da Fazenda Real um novo regimento para a 
administração da Fazenda, observando as ordens respectivas. 
Obs.: a cópia é posterior à data indicada, uma vez que é assinada pelo secretário do governo de Angola, 
João José de Lima, que requereu a serventia do cargo em Maio de 1729, ver AHU_CU_001, Cx. 27, D. 
2640. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2180.  
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2181.  1719, Abril, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o Bispado de 
Angola, em virtude da renúncia do Bispo [Luís Simões Brandão] ter sido aceite por Sua Santidade 
[Clemente XI] sendo propostos pelos conselheiros os nomes de frei Manuel de São Boaventura, frei João 
de Santa Teresa, frei Manuel de Santa Catarina, frei José de Lima, doutor Inácio Cabral de Vasconcelos, 
frei João de Azevedo, frei José da Conceição e frei Francisco da Anunciação. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 314-315v. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2181.  
 

2182.  1719, Junho, 6, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] remetendo a 
certidão da sua tomada de posse, [no dia 4 de Dezembro de 1716], a fim de ser enviado sucessor por ele 
estar a perfazer três anos de serviço. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 102 e 80. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2182.  
 

2183.  1719, Junho, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre terem 
sido vistoriados os navios estrangeiros que aportaram em Angola, para perceber do que precisavam ou se 
vinham com outro desígnio; explicando que o navio inglês, capitaneado por Tomás Alrite, necessitava de 
um aro e um mastro, e que ao fim de vinte e quatro horas devia ser tratado como pirata, mas como estava 
fora do alcance da artilharia, o governador [Henrique de Figueiredo e Alarcão] mandou dobrar as rondas e 
colocou uma lancha no mar, tendo o contratador do contrato real, capitão Manuel Pereira da Costa, e ele 
signatário participado nas diligências de vigilância, até à saída do navio, três dias depois, sem que 
houvesse rumor de que fizera ali negócios. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2183.  
 

2184.  1719, Junho, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre o navio 
inglês, capitaneado por Tomás Alrite, ter vindo a Angola, depois de fazer escala e comércio em Benguela, 
tendo o governador [Henrique de Figueiredo e Alarcão] mandado André Lourenço para devassar o caso em 
Benguela. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2184.  
 

2185.  1719, Julho, 17, Rio de Janeiro 
CARTA do Bispo do Rio de Janeiro, [frei] Francisco [de São Jerónimo], ao rei [D. João V] em resposta às 
provisões de 23 de Agosto e 5 de Dezembro de 1717, sobre os escravos de Angola e da Costa da Mina 
chegarem ao Rio de Janeiro sem serem baptizados e passarem às Minas Gerais naquele estado, e sobre o 
pedido do clérigo do hábito de São Pedro, padre João Gonçalves, natural de São Paulo de Luanda, querer 
ir para a alfândega daquela cidade baptizar e catequizar os escravos que ali chegassem sem conhecer a 
doutrina. 
Obs.: doc. numerado com “n.º 1”; no mesmo suporte contem as provisões. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2185.  
 

2186.  [ant. 1719, Julho, 19] 
REQUERIMENTO do cirurgião-mor de Angola, Matias de Carvalho de Sousa, ao rei [D. João V] solicitando 
o hábito de Cristo, com tença, em satisfação dos serviços prestados durante mais de dezasseis anos, no 
hospital da Misericórdia da cidade. 
Obs.: m. est.; anexo: informação de serviço, certidões, mandados, requerimentos, instrumento em pública 
forma e justificações (traslados). 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 104; cx. 17, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2186.  
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2187.  1719, Julho, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para a Companhia 
de Infantaria paga que vagara na cidade de São Paulo da Assunção de Angola, em virtude do falecimento 
de António Borges, sendo candidatos Pedro Barbosa de Sá e Cipriano da Silva Rocha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 319-320v. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2187.  
 

2188.  1719, Agosto, 21, Rio de Janeiro 
CARTA do Bispo do Rio de Janeiro, [frei] Francisco [de São Jerónimo], ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 27 de Abril de 1719, que lhe ordenara para averiguar o estado de saúde dos escravos à 
chegada ao Brasil, providenciando assistência médica e baptismo aos que necessitassem, mandando os 
párocos das freguesias fazer uma lista dos escravos que não fossem baptizados ou catequizados para a 
entregar ao ouvidor-geral da comarca e se proceder contra os senhores; a provisão informava que o cabido 
e a sede vacante de Angola haviam sido advertidos para garantir que os escravos que embarcassem para 
o Brasil fossem previamente baptizados e catequizados, para que não ficassem sem salvação, caso 
morressem na viagem.  
AHU-Angola, cx. 20, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2188.  
 

2189.  [ant. 1719, Setembro, 29] 
REQUERIMENTO do doutor Manuel Antunes de Almeida, ao rei [D. João V] solicitando a carta de 
propriedade do ofício de escrivão da Fazenda Real de Angola, que fora de seu sogro, Rodrigo da Costa de 
Almeida, e que lhe pertencia por sentença de justificação, com a condição de lhe pagarem as matrículas 
nos quatro géneros do contrato.  
Obs.: m. est.; anexo: carta, provisão (cópia), justificação, requerimento, bilhete, alvará, mandado, carta de 
sentença e certidão. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 106; cx. 21, doc. 1; cx. 16, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2189.  
 

2190.  1719, Novembro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Henrique de Figueiredo [e Alarcão], acerca do sucesso que as armas portuguesas tiveram contra 
os negros e sobas da jurisdição do presídio de Caconda e Benguela, em consequência dos excessos do 
cabo Francisco Vaz Francisco, devendo-se a vitória ao capitão-mor do presídio de Benguela, [Manuel 
Simões], devido aos socorros de gente que expediu para aquele efeito, [elogiando também a prestação do 
sargento-mor Manuel da Cruz Pais]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 147-147v; anexo: ofício, instrumento em 
pública forma (traslado), parecer e parecer (minuta). 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 98, 97, 101 e 107; cx. 21, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2190.  
 

2191.  [ant. 1720, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTO de Gregório Soares Bernardes, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que o 
ouvidor-geral de Angola, obrigasse o seu sogro, o capitão José de Morais, a proceder ao inventário e 
partilhas dos bens da esposa, D. Cristina Antónia, falecida em 1703, porque era um homem poderoso e ele 
suplicante estava longe, no presídio de Benguela, e não conseguira que no tempo de vida de sua esposa, 
D. Francisca Pereira de Morais, ela recebesse o que lhe cabia dos bens de sua mãe. 
Obs.: instrumento em pública forma e conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2191.  
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2192.  1720, Janeiro, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral e provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Francisco de Santa Bárbara e 
Moura, ao rei [D. João V] sobre a dúvida que houve no valor do soldo a pagar ao engenheiro Cristóvão 
Martins Figueira, que Sua Majestade provera para Angola, uma vez que vinha como sargento-mor 
engenheiro, mas para receber como capitão engenheiro, sendo que em Angola esse soldo era inferior ao 
indicado, o que levara o nomeado a apresentar petição a requerer o pagamento na íntegra. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2192.  
 

2193.  [ant. 1720, Fevereiro, 17] 
REQUERIMENTO do clérigo do hábito de São Pedro, padre João de Lima da Mota, ao rei [D. João V] 
solicitando alvará de mantimento para cobrar o ordenado que lhe cabia pela conezia da Sé de Angola, que 
vagara devido ao falecimento do cónego Alonso Velês.  
AHU-Angola, cx. 21, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2193.  
 

2194.  [ant. 1720, Fevereiro, 28] 
REQUERIMENTO de João Teixeira, ao rei [D. João V] solicitando alvará de fiança para poder sair da 
cadeia da cidade [de Luanda], onde fora preso em consequência da devassa que o ouvidor-geral tirara do 
caso do navio Damas de Paris, que fora comerciar ao porto holandês Aguada de Saldanha, contra as 
ordens de Sua Majestade, alegando que tinha embarcado no Brasil como passageiro daquele navio por ir 
para Angola e que quando se viu no referido porto não fez qualquer negócio. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 271; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2194.  
 

2195.  [ant. 1720, Março, 7] 
REQUERIMENTO de D. Leonor Teresa de Araújo, mulher do ex-capitão-mor de Massangano, Luís 
Baptista Tomás, ao rei [D. João V] solicitando que ordenasse ao governador e capitão-general de Angola 
para obrigar o seu marido a embarcar no primeiro navio para [Portugal], porque ele já terminara o seu 
tempo de serviço e não queria regressar, enquanto ela vivia em grandes dificuldades, porque até a côngrua 
paga pelo tesoureiro do Conselho Ultramarino já fora suspensa, em virtude de ter sido nomeado sucessor 
para o posto que ele ocupava.  
AHU-Angola, cx. 21, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2195.  
 

2196.  [post. 1720, Março, 20, Lisboa] 
LISTA das armas e mais petrechos de guerra que estavam nos armazéns reais de Angola. 
Obs.: datação aferida pela menção a artigos levados pela nau capitania Nossa Senhora Rainha dos Anjos 
e São Carlos, que depois de fabricada saiu de Lisboa a 20 de Março de 1720 com destino à Ásia e no 
regresso fez escala no Rio de Janeiro, onde a 16 de Junho de 1722 ardeu e explodiu, ver MONTEIRO, 
Alexandre de Paiva - Parecer à DANS sobre a presumível descoberta dos destroços da nau Nossa 
Senhora Rainha dos Anjos e São Carlos (1714-1722) [em linha].  
AHU-Angola, cx. 38, doc. 23.  
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2196 . 
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2197.  [ant. 1720, Março, 22] 
REQUERIMENTO do mestre avançador da charrua Nossa Senhora da Madre de Deus e São José, Manuel 
Ferreira, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que o provedor da Fazenda Real de Angola lhe desse 
livramento para ir à Corte tratar da acusação que lhe fizera o dito provedor, por ter levado escravos por alto 
para o Rio de Janeiro, os quais manifestara na alfândega daquele porto, depois de ter sabido deles; 
afirmando que se tinha homiziado após a acusação e que o provedor lhe negara a carta de seguro com 
alvará de fiança, com o argumento do seu livramento caber ao Conselho Ultramarino; alegava que este tipo 
de procedimento já fora concedido pelo Conselho a Fernão Gomes de Freitas e a António Soares Viegas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 339v-340; ver ainda AHU_CU_001, Cx. 21, D. 
2170 e AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2213. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2197.  
 

2198.  1720, Março, 26, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre Manuel 
Correia, último administrador de uma capela instituída pelo capitão Henrique Vitingão, ter deixado arruinar 
as casas que constituíam a dita capela e ter requerido que o signatário mandasse avaliar a área, os 
vestígios das casas e o arimo que tinha no Dande, e informasse o rei de tudo porque requeria a Sua 
Majestade para sub-rogar o arimo pelas ditas casas; afirmando que nomeara curador à sucessora do 
suplicante, por ela ser menor, confirmando que o arimo valia mais do que os restos das casas e que a sub-
rogação garantiria parte da vontade do instituidor da capela. 
Obs.: arimo era o nome dado em Angola aos terrenos agrícolas situados junto às casas ou povoações. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2198.  
 

2199.  [ant. 1720, Abril, 30] 
REQUERIMENTO de Gregório Soares Bernardes, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da provisão 
do governador e capitão-geral de Angola, Henrique de Figueiredo [e Alarcão], que o provera, por um ano, 
na serventia do ofício de contador daquele reino, após o falecimento de Fernão Gomes de Freitas. 
Anexo: instrumento em pública forma e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 6 e 10. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2199.  
 

2200.  [ant. 1720, Abril, 30] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel dos Santos Barbuda, morador na cidade de Luanda, reino de Angola, 
ao rei [D. João V] solicitando licença para voltar [a Portugal], alegando que servia em Angola há mais de 
quinze anos e sofria de muitos achaques. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2200.  
 

2201.  [ant. 1720, Maio, 4] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria de Angola, Luís de Vasconcelos, ao rei [D. João V] solicitando a 
ajuda de custo que habitualmente se dava aos oficiais que iam para aquele reino, para preparar para a 
viagem. 
Anexo: provisão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 8 e 11. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2201.  
 

2202.  1720, Maio, 17, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a representação do contratador do contrato dos direitos reais, 
Francisco Gomes Lisboa, contra o roubo perpetrado pelo capitão inglês [Padisson], para que Sua 
Majestade se queixasse ao rei de Inglaterra e exigisse total reparação do caso.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 319v-320; anexo: parecer (minuta). 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2202.  
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2203.  1720, Julho, 2, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João 
V] sobre a ordem régia para pagar os soldos ao capitão-mor de Massangano, Luís Baptista Tomás, pelo 
tempo que ficara sem servir, por ter sido indevidamente devassado, suspenso e substituído do posto, por 
ordens do governador Henrique de Figueiredo [e Alarcão], explicando que não se dera baixa aos seus 
ordenados, nem o provedor assentara praça ao substituto, pelo que este último não recebera qualquer 
soldo; remetendo ainda a certidão do registo da referida ordem régia. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2203.  
 

2204.  1720, Julho, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre a notícia 
que recebera acerca do modo de introduzir e tratar a planta da canela naquela conquista, remetendo a 
certidão do registo daquela notícia. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2204.  
 

2205.  1720, Julho, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João 
V] remetendo a certidão do registo da carta régia de 24 de Março de 1719, na qual se lhe ordenava que 
cessasse a dúvida que pusera no provimento de António Borges da Costa no posto de capitão de 
Infantaria, por ordem do governador D. João Manuel de Noronha. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2205.  
 

2206.  [ant. 1720, Julho, 30] 
REQUERIMENTO do príncipe negro do reino das Pedras [Negras], D. Lourenço da Silva, ao rei [D. João V] 
solicitando ajuda de custo, em virtude de ser pobre e estar muito doente e necessitar de muitos 
medicamentos. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2206.  
 

2207.  1720, Agosto, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] remetendo a 
certidão do registo da carta régia de 1 de Fevereiro de 1719, na qual se lhe ordenava para observar em 
Angola a lei das cortesias, sem alterações. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2207.  
 

2208.  1720, Agosto, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João 
V] sobre Sua Majestade declarar, em carta de 15 de Março de 1719, não ter sido revogada a lei que proibia 
irem escravos por alto para os portos do Brasil, ao contrário do que afirmara o provedor da Fazenda Real 
do Rio de Janeiro; remetendo a certidão do registo da carta régia. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2208.  
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2209.  1720, Agosto, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] remetendo a 
certidão do registo da carta régia de 15 de Março de 1719, na qual se lhe ordenava que os governadores 
de Angola não pudessem demandar de ninguém enquanto fossem governadores. 
Obs.: demandar significava reclamar juridicamente; anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2209.  
 

2210.  1720, Agosto, 11, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João 
V] sobre o cabido e a sede vacante de Angola terem de garantir que os escravos que embarcassem para o 
Brasil fossem baptizados e catequizados, para que em caso de morte tivessem salvação, e que o 
catequizador fosse substituído se não cumprisse o seu dever, devendo o signatário fazer cumprir o capítulo 
99 do livro 5.º da ordenação do reino, mandando pôr editais para que os senhores de escravos não 
alegassem ignorância; mencionando casos de dois baptismos à mesma pessoa e a hesitação em pôr 
editais, porque a carta régia falava em sede vacante, mas o deão servia de governador do Bispado; 
esclarecendo que sempre tentara que os navios levassem capelão, até porque a mortalidade dos escravos 
era muita, mas o deão dava certidões em como os navios não podiam levar capelão, devendo Sua 
Majestade ordenar aos Bispos para enviarem capelão nas embarcações que levassem escravos ao Brasil; 
referindo casos em que se queixara, sem sucesso, ao deão, pela falta de capelões nos navios, 
considerando inúteis as justiças eclesiásticas que substituíam o Bispo D. Luís Simões Brandão, que tinha 
conhecimento de tudo e podia informar Sua Majestade. 
Obs.: m. est.; anexo: despacho e certidões. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 13 e 25 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2210.  
 

2211.  1720, Agosto, 12, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre a 
advertência que Sua Majestade lhe fizera a 7 de Janeiro de 1719, contra os salários que ele e os seus 
oficiais tinham levado na diligência que fizeram ao navio holandês que ali aportara para consertar o 
traquete, apresentando as suas razões para o facto e esclarecendo que ele e os oficiais nada tinham 
recebido ainda das diligências aos navios estrangeiros. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2211.  
 

2212.  [ant. 1720, Agosto, 13] 
REQUERIMENTO do nomeado para Bispo de Angola, D. Frei Manuel de Santa Catarina, ao rei [D. João V] 
solicitando alvará de mantimento e os despachos necessários para partir para Angola, como receberam os 
seus antecessores. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2212.  
 

2213.  1720, Agosto, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João 
V] remetendo a certidão do registo da carta régia de 28 de Janeiro de 1719, que aprovara a realização da 
devassa que tirara ao falecido Manuel Ferreira que levara cabeças de escravos, por alto, na charrua Madre 
de Deus. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 21, D. 2170 e AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2197; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2213.  
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2214.  1720, Agosto, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] remetendo a 
certidão do registo da carta régia de 17 de Fevereiro de 1719, na qual Sua Majestade declarava nulo o auto 
feito contra Francisco de Freitas, pelo facto das testemunhas terem sido ouvidas na presença do 
governador; explicando que era desnecessário ouvir novas testemunhas porque Francisco de Freitas 
falecera entretanto. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2214.  
 

2215.  1720, Agosto, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre o auto 
que tirara em 1718 contra o procurador do Senado da Câmara, João da Cunha de Azevedo, a quem 
ordenara a prisão na enxovia, e sobre as queixas que o governador de então, D. João Manuel [de 
Noronha], e o Senado tinham feito do caso; informando que soubera que o rei advertira o Senado e que o 
auto fora para a Relação, saindo o procurador absolvido e ele condenado nos custos, perdas e danos.  
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2215.  
 

2216.  1720, Agosto, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre a lei de 
cobrança dos quintos do ouro a cobrar nas Minas, remetendo a certidão do registo da referida lei. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2216.  
 

2217.  1720, Agosto, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João 
V] remetendo as certidões dos registos da carta régia de 9 de Março de 1719, na qual Sua Majestade 
decidira que passavam a pertencer à Fazenda Real os bens dos clérigos que falecessem sem herdeiros. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2217.  
 

2218.  1720, Agosto, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Henrique de Figueiredo [e Alarcão], ao rei [D. João V] 
sobre ter reconduzido pelo terceiro ano consecutivo o feitor da Fazenda Real daquele reino, José da Rocha 
Freitas, devido ao zelo e cuidado que punha no trabalho e às vantagens que resultava para a Fazenda 
Real a sua continuidade. 
Obs.: carta n.º 6 da lista elaborada pelo secretário do governo de Angola, João Coelho de Lima, ver 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2223. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 18.  
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2218.  
 

2219.  1720, Agosto, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Henrique de Figueiredo [e Alarcão], ao rei [D. João V] 
sobre a provisão de 2 de Março de 1720, na qual Sua Majestade ordenara aos governadores do Brasil para 
enviarem cavalos nos navios que partissem em direcção a Angola, pedindo que a ordem fosse repetida 
porque parecia ter chegado apenas à Bahia. 
Obs.: carta n.º 3 da lista elaborada pelo secretário do governo de Angola, João Coelho de Lima, ver 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2223; contem no mesmo suporte cópia da provisão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 19.  
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2219.  
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 370 / 1286 

 

2220.  1720, Agosto, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Henrique de Figueiredo [e Alarcão], ao rei [D. João V] 
sobre o ouvidor-geral daquele reino, Francisco de Santa Bárbara e Moura, querer ampliar a sua jurisdição, 
indo ao ponto de mandar nos oficiais da guerra e nos soldados, obrigando o signatário a adverti-lo contra 
tais atitudes e a dar ordens para que os oficiais da guerra apenas obedecessem aos seus oficiais maiores.  
Obs.: carta n.º 2 da lista elaborada pelo secretário do governo de Angola, João Coelho de Lima, ver 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2223. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20.  
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2220.  
 

2221.  1720, Agosto, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Henrique de Figueiredo [e Alarcão], ao rei [D. João V] 
sobre não propor os capitães de Infantaria do terço daquela praça para o posto de ajudante de tenente - 
posto que propusera a Sua Majestade -, nem a qualquer outro cargo, uma vez que a idade e a saúde deles 
os tornava incapazes de servir.  
Obs.: carta n.º 4 da lista elaborada pelo secretário do governo de Angola, João Coelho de Lima, ver 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2223; contem no mesmo suporte a provisão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20.  
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2221.  
 

2222.  1720, Agosto, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Henrique de Figueiredo [e Alarcão], ao rei [D. João V] 
sobre a câmara de Luanda lhe ter pedido a ele e ao governador do Rio de Janeiro, para que viesse um 
médico do Brasil para administrar medicamentos e curar os doentes da cidade, porque o físico-mor [Tomé 
Guerreiro] sempre que aplicava remédios matava os doentes, sendo por isso preterido a favor dos 
cirurgiões, dos boticários e dos enfermeiros do hospital; informando que os moradores se comprometiam a 
pagar uma ajuda de custo ao médico que viesse. 
Obs.: carta n.º 5 da lista elaborada pelo secretário do governo de Angola, João Coelho de Lima, ver 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2223.  
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20.  
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2222.  
 

2223.  [post. 1720, Agosto, 18] 
LISTA feita pelo [secretário do governo de Angola], João Coelho de Lima, mencionando as cartas que [o 
governador e capitão-general de Angola, Henrique de Figueiredo e Alarcão], enviava a Sua Majestade 
através do Conselho Ultramarino. 
Obs.: data aferida pela data da última carta mencionada. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20.  
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2223.  
 

2224.  1720, Agosto, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João 
V] remetendo a certidão do registo da carta régia de 24 de Setembro de 1718, na qual Sua Majestade 
ordenava ao governador daquele reino, Henrique de Figueiredo [e Alarcão] para garantir que o signatário 
tivesse sempre, como vedor geral, assento com cadeira e espaldar e o melhor lugar [nas mostras à 
Infantaria].  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2224.  
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2225.  [post. 1720, Agosto, 29] 
REGIMENTO (minuta de capítulo) do governo de Angola, proibindo os governadores de tirar certidões ou 
termos judiciais aos oficiais de Justiça, Fazenda, Guerra e Câmara, não podendo comerciar com lojas 
abertas em suas casas, atravessar fazendas, interferir nos lanços dos contratos das rendas reais e 
donativos das câmaras, desencaminhar direitos, pôr preço aos géneros e aos fretes dos navios, mandar 
fazer sequestros nas fazendas dos vassalos [de Portugal] sem ordem da Justiça; ordenando que nas 
cargas e fretes dos navios que fizessem navegar por sua conta se executasse como a qualquer particular; 
não se podendo intrometer nas eleições das câmaras. 
Obs.: data aferida pela lei de 29 de Agosto de 1720. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 109. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2225.  
  

2226.  1720, Setembro, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João 
V] sobre o capitão-mor da vila de Massangano, João Quaresma de Brito, estar doente com sarna naquela 
cidade, desconhecendo se tivera licença do governador para sair do presídio, devendo a licença ter sido 
apresentada ao signatário para decidir se o soldo seria ou não pago ao capitão-mor durante o tempo de 
ausência; adiantando que ouvira dizer que o capitão-mor saíra do presídio com intensão de não voltar, 
ficando a pessoa que o substituiu a cumprir o tempo que lhe faltava.  
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2226.  
 

2227.  1720, Setembro, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João 
V] sobre haver ordem régia na Bahia para o procurador da Fazenda Real substituir o provedor da Fazenda 
Real sempre que este tivesse algum impedimento, defendendo que devia existir ordem igual em Angola, 
até porque sendo o procurador um homem letrado e detentor de conhecimentos de direito, seria a pessoa 
que escolheria quando não pudesse despachar um navio, por o considerar o mais apto. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2227.  
 

2228.  1720, Setembro, 6, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre ter 
mandado o carcereiro aceitar apenas os presos do governador, dele ouvidor, dos juízes ordinários, dos 
órfãos e eclesiásticos, uma vez que ao tomar posse notara que o falecido mestre de campo, José de 
Mesquita Brandão e os cabos da guerra do terço pago costumavam mandar prender os soldados na 
cadeia; dando conta que se ajustara com o recém-chegado ajudante do tenente-general, António da 
Fonseca Coutinho, que só podia prender qualquer soldado depois de dar parte ao governador e este dar a 
respectiva ordem. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2228.  
 

2229.  1720, Setembro, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] remetendo as 
relações dos serviços do alferes Manuel Florim Correia e do licenciado Matias Carvalho de Sousa. 
Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2229.  
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2230.  1720, Setembro, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor-[mor] da Fazenda Real de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. 
João V] sobre a ordem régia relativa aos escaleres, para as diligências que o provedor-mor e o governador 
tinham de fazer por mar, prever oito muxiluandas; dando conta que quando os muxiluandas também 
serviam no trem real ou nos ministérios, mas que há um ano não os usava porque se dizia não haver 
ordem para isso, indo-se buscar negros, mas estes pouco conseguiam remar e o signatário tinha de pegar 
nos remos; solicitando que na ordem se previsse seis remadores para o escaler e que quando não fossem 
precisos no mar, servissem onde fossem necessários e no trem real e que o provedor-mor se pudesse 
servir dos seis muxiluandas como lhe parecesse. 
Obs.: muxiluandas eram os pescadores naturais da ilha de Luanda. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2230.  
 

2231.  1720, Setembro, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre as 
alterações que o capitão da guarda do governador, Álvaro de Barros, fizera na disposição das procissões, 
no tempo do governo de D. João Manuel [de Noronha], e das dúvidas que levantara acerca disso o capitão 
da guarda do governador Henrique de Figueiredo [e Alarcão], solicitando o signatário orientações sobre a 
matéria. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2231.  
 

2232.  1720, Setembro, 16, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Fazenda visse [as cartas do 
governador e capitão-general de Angola, Henrique de Figueiredo e Alarcão, e do ouvidor-geral, Francisco 
de Santa Bárbara e Moura, acerca da estadia de um navio holandês no porto de Luanda, por ser 
perseguido, desde Cabinda, por navios corsários; informando que foram feitas todas as diligências para 
que ninguém do navio fizesse negócio, indo o capitão de Infantaria, Manuel Rodrigues Ribeiro, e alguns 
soldados para bordo do navio, tendo o ouvidor-geral feito a devassa habitual; mencionando que os navios 
corsários regressaram a Cabinda, estando lá um navio do Rio de Janeiro a resgatar escravos, capitaneado 
por Miguel Lopes da Silva, e que o frade da Ordem Terceira, frei António da Conceição, dissera que o 
navio holandês fizera negócio durante o tempo que esteve no porto, mas devia tratar-se de denúncia por 
despeito]. 
Obs.: incluí carta n.º 1 da lista elaborada pelo secretário do governo de Angola, João Coelho de Lima, ver 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2223; anexo: despacho e cartas. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 17.  
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2232.  
 

2233.  [ant. 1720, Setembro, 20] 
REQUERIMENTO do nomeado para Bispo de Angola, [frei Manuel de Santa Catarina], ao rei [D. João V] 
solicitando empréstimo de dinheiro, tal como se fizera antes a outros Bispos do Ultramar, para poder fazer 
face às despesas com a preparação da sua sagração e com os gastos contínuos enquanto esperava que 
houvesse nau onde seguisse viagem para a sua diocese. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 339-339v. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2233.  
 

2234.  1720, Setembro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei, D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Benguela, em virtude de terminar o triénio de José de Morais, sendo candidatos João 
Rodrigues Soares, Pascoal Rodrigues de Andrade, José Cardoso da Silva, Manuel Carvalho Velho e 
Manuel Pires. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 404-405v; anexo: bilhete e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 27; cx. 178, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2234.  
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2235.  [ant. 1720, Novembro, 4] 
REQUERIMENTO do nomeado para o governo de Angola, João de Saldanha da Gama, ao rei [D. João V] 
solicitando que fossem consigo duzentos soldados, recrutados na corte e na Ilha da Madeira, a fim de 
suprimir a falta de gente no terço da guarnição da cidade de São Paulo da Assunção e dos presídios 
daquele reino, e pedindo que se apressasse a partida de uma embarcação que estava para ir à Madeira, 
para que pudesse estar aviada e os soldados prontos em Março ou Abril do ano seguinte, data provável da 
saída do suplicante do porto [de Lisboa]. 
Obs.: parecer (minuta) e aviso. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2235.  
 

2236.  [ant. 1720, Dezembro, 17] 
REQUERIMENTO do nomeado para o governo da capitania da Paraíba, José Correia de Castro, ao rei [D. 
João V] solicitando ordens para que o governador e capitão-general de Angola, não impedisse o embarque 
[para Portugal] ou o Brasil, da mulher com quem casara quando serviu de capitão de cavalos e couraças 
em Angola, bem como as suas filhas, e as ajudasse em tudo o que necessitassem, visto serem mulheres e 
terem ficado desamparadas desde que ele fora nomeado governador da Ilha de São Tomé, [em 1702]. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2236.  
 

2237.  [post. 1721, Janeiro, 3] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por António de Castro e Silva, na 
cidade de Luanda, reino de Angola, entre 1701 e 1721, como praça de soldado, sargento do número de 
uma companhia, mestre de campo, alferes e ajudante supranumerário do sargento-mor do terço.  
AHU-Angola, cx. 21, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2237. 
 

2238.  1721, Janeiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei, D. João V sobre o requerimento de Francisco de Buitrago, 
solicitando alvará de entretenido, na corte, com o soldo que tinha em Angola e acrescentamento do posto 
de sargento-mor engenheiro, em remuneração dos serviços prestados em Angola, desde 1692, como 
praça de soldado, sargento supra, alferes, ajudante supra e do número, capitão-mor do distrito da ilha da 
Cazanga e capitão engenheiro. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 355-355v; o termo entretenido referia-se aos 
oficiais que recebiam pensão até entrarem no serviço activo. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2238. 
 

2239.  1721, Janeiro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para a Companhia 
de Infantaria que vagara no terço que servia na guarnição da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, 
devido ao falecimento de André da Silva Brandão, sendo candidatos Francisco de Sousa da Fonseca, José 
Cardoso da Silva, José Matoso de Andrade e Manuel Teixeira de Azevedo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 409v-410v. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2239. 
 

2240.  1721, Janeiro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de uma companhia do terço que guarnecia a cidade de São Paulo da Assunção de Angola, devido 
ao facto de o provido, Luís de Vasconcelos, não o querer servir, sendo candidatos Cipriano da Silva Rocha, 
José Cardoso da Silva, Manuel Teixeira de Azevedo e Francisco Matoso de Andrade. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 410v-412; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 38; cx. 37, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2240. 
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2241.  [ant. 1721, Março, 19] 
REQUERIMENTO do capitão da nau Nossa Senhora do Paraíso e Todos os Santos, António Dias, ao rei 
[D. João V] solicitando carta patente de capitão-de-mar-e-guerra, em virtude de levar a Angola o 
governador João de Saldanha da Gama e a Infantaria. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2242. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2241. 
 

2242.  1721, Abril, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre duas outras, de 30 de Janeiro e de 4 de 
Março de 1721, a primeira acerca das diligências para encontrar navio e financiamento para levar o socorro 
de soldados a Angola, para guarnecer o terço da cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda] e os 
presídios daquele reino, juntamente com o governador, João de Saldanha da Gama, o mestre de campo e 
o tenente-general, as munições e o Bispo [Manuel de Santa Catarina], tendo-se chamado ao Conselho, 
Francisco de Oliveira da Mata, procurador dos senhorios da nau Nossa Senhora do Paraíso, o sargento-
mor António Rodrigues Campelo e o tenente-coronel José Pires Campelo, moradores em Pernambuco, 
para discutir as condições da viagem; na segunda o Conselho alerta para a impossibilidade da expedição 
ser paga pelos efeitos daquela conquita, devido à sua falta de rendimento, esclarecendo que só haveria 
verba se o Conselho da Fazenda satisfizesse as quantias que usara para mandar as naus da coroa ao Rio 
de Janeiro e à Bahia, e do que fazia nas madeiras vindas da Bahia e de Pernambuco para a Ribeira das 
Naus; perante as dificuldades em arrecadar a verba necessária, o Conselho sugeriu que a saísse em forma 
de empréstimo da Casa da Moeda do Rio de Janeiro, em Lisboa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 412v-413, 427v-428v e 433-433v; anexo: consulta 
(minuta), parecer (fragmento), consultas, requerimento, propostas (condições), bilhete, informação e 
orçamento. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 39, 41 e 28. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2242. 
 

2243.  1721, Abril, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do ouvidor-geral de Angola, Francisco 
de Santa Bárbara e Moura, acerca dos seus antecessores terem defendido a criação do lugar de juiz de 
fora em Angola, para melhorar a administração da justiça, tal como existia na Bahia, e a carta do 
governador Henrique de Figueiredo [e Alarcão], informando o Conselho acerca daquela matéria. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 148-148v. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2243. 
 

2244.  1721, Abril, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do nomeado para Bispo de 
Angola, [frei Manuel de Santa Catarina], solicitando ajuda de custo, tal como era costume dar aos Bispos 
do Ultramar, para se preparar para a viagem e fazer face às despesas da sua sagração e aos gastos 
enquanto esperava com a sua família para seguir viagem para a seu Bispado. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 384-385. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2244. 
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2245.  1721, Maio, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a desistência do nomeado para governador e 
capitão-general de Angola, João de Saldanha da Gama, e a urgência da escolha escusar os editais, 
propondo os conselheiros para a substituição, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, D. Pedro José 
de Melo, Manuel Fernandes de Andrade, conde da Ilha [do Príncipe, D. Francisco Luís Carneiro de Sousa], 
Pedro da Cunha de Mendonça, Pedro de Sousa Castelo Branco, Luís José Botelho, Manuel Lobo da Silva, 
António da Silva Pimentel, D. Bernardo de Fresneda, referindo que se fossem postos os editais, seriam 
provavelmente opositores ao lugar Paulo Caetano de Albuquerque, Pedro Gonçalves da Câmara, 
Francisco da Costa Freire, José Teles da Silva, António do Couto Castelo Branco e Luís José de 
Vasconcelos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 436-436v; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2245. 
 

2246.  [ant. 1721, Junho, 10] 
REQUERIMENTO do ajudante do número, José Cardoso da Silva, ao ouvidor-geral de Angola, Francisco 
de Santa Bárbara e Moura, solicitando que mandasse o escrivão passar-lhe alvará de folha corrida. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2246. 
 

2247.  1721, Junho, 16, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Henrique de Figueiredo [e Alarcão], ao rei [D. João V] 
sobre ter arribado ao porto de Luanda, por causa urgente, o navio São Francisco Xavier, do senhorio 
Manuel de Castro de Guimarães, do auto de vistoria realizado e das restantes diligências para não permitir 
que as pessoas do navio fizessem comércio com os de terra.  
Anexo: cartas e auto de vistoria. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2247. 
 

2248.  1721, Junho, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre a nau 
São Francisco Xavier, vinda da China, ter arribado naquele porto por causas graves, e de terem sido feitas 
as diligências habituais para evitar que os do navio fizessem comércio com os da terra, elogiando o zelo do 
governador Henrique de Figueiredo [e Alarcão] e remetendo a certidão dos sequestros e tomadias 
efectuados. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2248. 
 

2249.  1721, Junho, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre a 
tomadia de fazendas que fizera em casa de António Pereira e da dúvida que tivera acerca da proibição das 
gentes dos navios comerciarem com os da terra, bem como se o sequestro de fazendas desembarcadas 
se aplicava exclusivamente aos navios estrangeiros, ou também aos de Macau. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2249. 
 

2250.  1721, Julho, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do tenente-general de Angola, 
José de Sousa Tavares, solicitando aumento de soldo, porque não se podia sustentar unicamente com o 
soldo que recebia, depois de o comércio ter sido proibido aos oficiais da guerra. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 397. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2250. 
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2251.  1721, Julho, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do mestre de campo do terço 
de Angola, José Carvalho da Costa, solicitando aumento de soldo, porque não se podia sustentar 
unicamente com o soldo que recebia, depois de o comércio ter sido proibido aos oficiais da guerra. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 396-397. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2251. 
 

2252.  1721, Agosto, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a representação do nomeado para 
governador e capitão-general de Angola, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, por não haver os 
cómodos devidos para ele e o Bispo no navio que os levaria a Angola, sendo necessário recorrer à rabada 
[popa do navio] para acomodar o Bispo; o governador referiu ainda que o espaço para os soldados era 
escasso e pediu que o médico Agostinho Duarte, do partido do hospital, fosse com eles, porque naquela 
conquista havia muita falta de médicos; o conselho analisou ainda o requerimento do procurador dos 
senhorios da nau Nossa Senhora do Paraíso e Todos os Santos, Francisco de Oliveira da Mata, solicitando 
que a ordem relativa à rabada não tivesse efeito, porque o espaço pertencia ao capitão da nau e nisso não 
poderia ele interferir. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 399v-400v; anexo: aviso, carta, 
requerimento, despachos e escrito. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2252. 
 

2253.  1721, Setembro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João 
V] sobre o capitão de um navio inglês, Ayrez Forth, ter dito que ia fazer uma fortaleza em Cabinda, e 
apesar de o signatário não conhecer os últimos acordos assinados na Europa, aconselhou o governador a 
mandar uma pessoa capaz persuadir o rei de Cabinda a não permitir aquela fortificação; informando que o 
governador decidira escrever a um capuchinho para que a coberto de outra diligência, se informasse do 
caso. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2253. 
 

2254.  1721, Setembro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João 
V] sobre o roubo de escravos que um navio pirata, inglês ou holandês, e o herdeiro do rei de Cabinda, 
fizeram ao capitão António Pinheiro [Correia]; dando conta da junta de guerra que se fizera sobre o caso e 
do mau estar que se gerou pelo facto do capitão Cipriano da Silva Rocha ter sido contra a proposta do 
governador Henrique de Figueiredo [e Alarcão], de se queimarem as libatas aos mobires do rei de Cabinda 
e se fazerem presas para ressarcir o roubo, tendo o governador tentado forçar a aprovação da proposta.  
Obs.: libata era o conjunto de casas de uma família ou tribo africana; os mobires eram escravos. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2254. 
 

2255.  1721, Setembro, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Henrique de Figueiredo [e Alarcão], ao rei [D. João V] 
sobre dois marinheiros terem contado que o patacho do mestre António Pinheiro Correia, carregado de 
escravos, fora tomado no porto de Cabinda por um navio da companhia holandesa e que os géneros que 
ele tinha na feitoria foram roubados a mando do rei de Cabinda e [da província de] Engoy; tendo os 
marinheiros ouvido dizer que os ingleses construíam uma fortaleza em Cabinda, na Ponta dos Pescadores, 
pelo que ficariam senhores do porto; dando conta que se iria informar do caso através de um frade 
capuchinho que assistia no Sonho, de onde era mais fácil ir a Cabinda e que aguardava resposta do rei de 
Cabinda acerca do roubo.  
AHU-Angola, cx. 21, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2255. 
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2256.  [ant. 1721, Setembro, 9] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do terço da guarnição da praça de Angola, Gaspar Rebelo da Costa, 
ao rei [D. João V] solicitando autorização para renunciar ao posto que ocupava, por motivos de saúde, 
mantendo o soldo que vencia, por entretenimento, alegando ser pobre e ter servido mais de quarenta anos, 
como praça de soldado, alferes de Infantaria, ajudante supra e do número e capitão de Infantaria.  
Obs.: o termo entretenido referia-se aos oficiais que recebiam pensão até entrarem no serviço activo; 
anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2256. 
 

2257.  1721, Setembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do [nomeado para governador 
e capitão-general de Angola], António de Albuquerque Coelho de Carvalho, solicitando não ter de pagar 
novos direitos do soldo que lhe fora acrescentado, em virtude das dúvidas de cobrança que pudessem 
surgir [e por não ter efeito a consignação e acrescentamento de escravos que antes se concedia aos 
governadores]. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2257. 
 

2258.  1721, Setembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do ouvidor-geral de Angola, Francisco 
de Santa Bárbara e Moura, de 13 de Dezembro de 1720, acerca de Manuel de Freitas ter adorado 
publicamente, em Benguela, um bode e ter-lhe sacrificado um bezerro, aconselhado por um negro 
feiticeiro, para assim se livrar de uma queixa, tendo o vigário da vara tirado e prendido testemunhas, mas 
sem as remeter ao governador, João Manuel [de Noronha], por conveniência do padre João Teixeira. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 149v-151. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2258. 
 

2259.  1721, Setembro, 17, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Fazenda visse [as cartas do 
ouvidor-geral de Angola, como presidente do Senado da Câmara, Francisco de Santa Bárbara e Moura, e 
oficiais da Câmara, de 23, 26 e 27 de Novembro de 1720, acerca da falta de médico, e da colaboração do 
governador e capitão-general de Angola, Henrique de Figueiredo e Alarcão, e do governador do Rio de 
Janeiro, Aires de Saldanha, para que viesse do Brasil o doutor Filipe Cortes de Velasco, para o qual 
angariaram e recolheram entre os moradores uma ajuda de custo, apesar dos obstáculos criados pelo 
físico-mor Tomé Guerreiro e por Francisco Rodrigues da Silva, José da Silva, Manuel da Silva Peixoto, 
Gregório Soares Bernardes, Domingos Gonçalves Saramago e Francisco Xavier Berlinque].  
Anexo: cartas e certidões. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2259. 
 

2260.  1721, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre os prejuízos que resultavam do atraso na 
partida do governador e capitão-general de Angola, [António de Albuquerque Coelho de Carvalho], porque 
aquele reino precisava de Infantaria para a sua defesa e tendo-se mandado recrutar soldados no Reino e 
na ilha da Madeira, o atraso podia inviabilizar a sua recolha, porque o navio que levaria o governador e iria 
buscar os soldados não poderia aportar na Madeira durante o inverno, ficando Angola e as despesas 
efectuadas em risco. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 446. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2260. 
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2261.  1721, Outubro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Henrique de Figueiredo [e Alarcão], acerca do terço da praça estar desprovido de oficiais, uma vez 
que o sargento-mor Gaspar Rebelo da Costa e os capitães de Infantaria Luís Correia e Manuel Rodrigues 
Ribeiro sofriam de muitos achaques, tendo por isso apenas três dos cinco capitães de Infantaria aptos para 
o serviço de guarda, pelo que pedia que os cargos fossem providos em pessoas capazes e os referidos 
fossem reformados como prémio pelos seus serviços e merecimentos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 150. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2261. 
 

2262.  1721, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do provedor-mor da Fazenda Real de 
Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, acerca do padre frei José de Paiva, clérigo do Carmo 
calçado e capelão do navio de Macau, São Francisco Xavier, ter ido contra as ordens que proibiam o 
comércio das fazendas dos navios [estrangeiros], tendo-se feito busca e sequestro em casa de António 
Pereira, seu parente, onde se encontrou um travesseiro, duas peças de cambraia, uma de damasco e dois 
pistoletes, informando que de tudo fizera auto. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 150v-151; ver também AHU_CU_001, Cx. 22, 
D. 2248.  
AHU-Angola, cx. 21, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2262. 
 

2263.  1721, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do sargento-mor Manuel 
Cardoso, tutor de Luísa, Maria e Mateus, filhos menores de Cristóvão Ferreira, moradores em São Paulo 
da Assunção [de Luanda], solicitando a restituição das casas que os menores possuíam junto ao corpo da 
guarda e que ele permutara, em nome deles, por um armazém junto à praia, para nessas casas se 
armazenar a artilharia que se deteriorava no armazém da praia devido ao clima, e para servirem de casas 
e oficinas para os armeiros e ferreiros, porque o contrato firmado com o governador D. João Manuel de 
Noronha, o procurador da Fazenda Real, Manuel Monteiro da Rocha, e o provedor-mor desta, Francisco de 
Santa Bárbara e Moura, não fora ratificado, nem o armazém entregue, mas as casas tinham sido 
ocupadas, pedindo ainda os rendimentos das casas pelo tempo da ocupação. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 421-421v; anexo: cartas e escritura. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2263. 
 

2264.  [1721, Novembro, 30, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO dos [moradores, militares e eclesiásticos dos reinos de Angola e de Benguela], ao rei [D. 
João V] solicitando a restauração daquelas conquistas pelo castigo e substituição do governador Henrique 
de Figueiredo [e Alarcão] e do ouvidor-geral [Francisco de Santa Bárbara e Moura], em virtude das 
irregularidades e abusos que cometeram e que eles signatários relatavam, pedindo pessoas capazes para 
administrar os cargos do reino e para guardar a jurisdição e o regimento de cada um, pedindo que os 
postos militares fossem providos em quem não fosse natural da terra porque não tinham astúcia para os 
servir e para cumprir as ordens régias, e que os governadores não pudessem ter tabernas nem levar os 
sacos de correspondência dos navios para casa. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2264.  
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2265.  1721, Dezembro, 12, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Henrique de Figueiredo [e Alarcão], ao rei [D. João V] 
sobre as informações que pedira aos missionários capuchinhos e ter sabido por eles que os ingleses 
tinham uma fortaleza no porto de Cabinda; dando conta que não recebera resposta do rei de Cabinda 
acerca da instalação dos ingleses e que por isso devia confiscar-lhe as canoas, até porque não havia o 
perigo de guerra e os negros dependiam do tabaco dos portugueses, e que como castigo deviam destruir 
as libatas que aquele rei tinha nas terras dos dembos e sobas vassalos de Sua Majestade, passando o 
porto de Luanda a receber os negros que os das libatas tiravam do sertão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2265. 
 

2266.  1721, Dezembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor do terço que guarnecia a cidade de São Paulo da Assunção de Angola, em virtude da 
reforma de Gaspar Rebelo da Costa, sendo candidatos António da Fonseca Coutinho, Cipriano da Silva 
Rocha, João Mascarenhas Castelo Branco e António da Silva e Sá. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 448v-449v; anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 63 e cx. 20, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2266. 
 

2267.  1721, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do físico-mor de Angola, Tomé Guerreiro Camacho e Aboim, preso em Luanda, ao rei 
[D. João V] solicitando que Sua Majestade o honrasse como o rei Assuero honrara [Mordecai], a quem o 
governador [Hamã] quis matar, queixando-se das diligências e dos crimes que fizeram contra ele o 
governador Henrique de Figueiredo e Alarcão, com a cumplicidade do sargento José Pereira da Cunha, do 
ajudante de tenente António da Fonseca Coutinho, do ouvidor-geral Francisco de Santa Bárbara e Moura, 
dos senadores da câmara Luís Maia de Azevedo e Henrique Vitingão, e também de Manuel Pinto da 
Costa, José da Rocha Freire e do boticário Pedro Marques; descrevendo os sofrimentos e as vergonhas 
que padeceu de 1717 a 1721.  
Obs.: no ANTT, no fundo do Tribunal do Santo Ofício, maço 59, existe um requerimento do médico Tomé 
Guerreiro Camacho e Aboim, e informação de como foi desterrado para Cambambe; no mesmo fundo, 
subfundo da Inquisição de Lisboa, série Cadernos de ordens do Conselho Geral 1617-1738, livro 156, fl. 1B 
até ao 50 C existe uma representação de Tomé Guerreiro Camacho de Aboim, físico-mor de Angola, sobre 
a indevida prisão que sofreu, cf. http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4643099 e 
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=2299858 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2267.  
 

2268.  1721, [Lisboa] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Manuel da Fonseca Negrão, 
entre 1701 e 1720, em Angola, como praça de soldado, cabo de esquadra, sargento do número, alferes, 
ajudante e capitão de Infantaria de uma companhia do distrito de Quanza.  
AHU-Angola, cx. 21, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2268. 
 

2269.  [1721] 
MEMÓRIA sobre as casas e a pólvora da fortaleza de Nossa Senhora da Guia, na cidade [de Luanda], 
reino de Angola, a transferência da pólvora para o armazém do forte de São Miguel, a casa do corpo da 
guarda, a possibilidade de fazer quartéis nas ditas casas, com pouco dispêndio para a Fazenda Real, onde 
os soldados pudessem viver com disciplina e poucos gastos. 
AHU-Angola, cx. 178, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2269. 
 

http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=4643099
http://digitarq.dgarq.gov.pt/details?id=2299858
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2270.  1722, Março, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco de Santa Bárbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre ele 
signatário ter entrado por irmão da Santa Casa da Misericórdia [de Luanda] e sido eleito posteriormente 
seu procurador, dando conta da desunião que houve entre a Misericórdia e os padres da Companhia [de 
Jesus], no tempo em que era procurador dela o governador de então João Manuel de Noronha, deixando a 
Companhia de ir pregar à Misericórdia. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2270. 
 

2271.  1722, Março, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral e provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Francisco de Santa Bárbara e 
Moura, ao rei [D. João V] sobre a eminente ruína ou extinção daquele reino face à presença dos ingleses 
no reino do Luango, à grande mortalidade causada pelas doenças contagiosas, à falta de soldados e de 
cavalos, à diminuição dos escravos embarcados e às consequentes quebras das rendas reais e de 
escravos para as fábricas do Brasil, não havendo verbas para pagar aos filhos da folha e aos soldados. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2271. 
 

2272.  [ant. 1722, Março, 22] 
LISTA feita pelo [secretário do governo de Angola], João Coelho de Lima, das cartas que [o governador e 
capitão-general de Angola, Henrique de Figueiredo e Alarcão], enviara a Sua Majestade]. 
Obs.: data aferida pelo dia em que o governador Henrique de Figueiredo e Alarcão foi substituído por 
António de Albuquerque Coelho de Carvalho. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 20.  
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2272.  
 

2273.  1722, Abril, 2, Lisboa 
DECRETO do rei D. João V ordenando que o Conselho Ultramarino advertisse o governador e capitão-
general de Angola para manter a paz com os negros daquela conquista, a bem do comércio, uma vez que 
haviam ganho a guerra contra os rebeldes potentados que atacaram os presídios de Benguela e Caconda, 
tendo já beneficiado o capitão-mor de campo [de Benguela], Manuel Simões, pelo seu desempenho no 
conflito. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2273. 
 

2274.  [post. 1722, Abril, 13, Lisboa] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por José Fernandes, entre 1701 e 
1722, em Angola, como praça de soldado, cabo de esquadra, sargento-supra e do número, alferes, 
ajudante supra e do número do terço pago da guarnição daquela praça, capitão dos moradores da ilha de 
São João de Cazanga e capitão do forte de São João da vila de Massangano.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2274. 
 

2275.  1722, Abril, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
PROVISÃO do governador e capitão-general de Angola, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, 
ordenando ao capitão-mor Manuel Simões para continuar a campanha de pacificação dos sertões e 
presídios de Benguela e Caconda, conforme lhe ordenara o ex-governador Henrique de Figueiredo [e 
Alarcão], devendo os cabos e oficiais de guerra obedecer-lhe e os capitães-mores dos presídios auxiliá-lo 
no que necessitasse. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2275. 
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2276.  [post. 1722, Maio, 5] 
REQUERIMENTO do fidalgo da Casa de Sua Majestade e comendador da Ordem de Santiago, tenente-
general António de Sequeira Varejão Castelo Branco, ao rei [D. João V] solicitando provimento no governo 
[da praça] de Santos, alegando os vinte e sete anos de serviço em Angola, e já ter sido opositor aos 
governos de Angola, Maranhão, Nova Colónia e Paraíba.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2276. 
 

2277.  1722, Junho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Cambambe, reino de Angola, sendo único candidato Manuel de Atouguia e 
Meneses. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 5; anexo: bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2277. 
 

2278.  1722, Junho, 15, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor do 
presídio de Caconda, reino de Angola, sendo único candidato Miguel de Melo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 4v-5. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 129. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2278. 
 

2279.  1722, Agosto, 2, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando ao procurador da Fazenda, para informar acerca das 
cartas [do governador e capitão-general de Angola, Henrique de Figueiredo e Alarcão, que diziam respeito 
às consequências que poderiam resultar para o comércio, os domínios e os interesses de Sua Majestade, 
devido à feitoria e fortaleza que os ingleses levantaram em Cabinda].  
AHU-Angola, cx. 20, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2279. 
 

2280.  1722, Agosto, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre as cartas do governador e capitão-general de 
Angola, Henrique de Figueiredo [e Alarcão], e uma do provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Francisco 
de Santa Bárbara e Moura; o governador deu conta do cerco que os negros e alguns vassalos de Sua 
Majestade fizeram ao presídio de Caconda, devido aos roubos do capitão-mor, José da Nóbrega de 
Vasconcelos, [motivo pelo qual já quisera tirar o cargo ao capitão-mor, mas a ordem régia de 9 de Março 
de 1719 não lho permitia], e informou do socorro de soldados, cavalos, farinha [e soldos] que enviara 
àquele presídio e ao de Benguela, por também estar sob ameaça, [preparando ainda socorro para as terras 
de Golungo, Dande e Massangano; afirmando que muitos acreditavam que as vitórias sobre o gentio se 
deviam à intercessão de Nossa Senhora da Conceição, e que não podia averiguar a causa do 
levantamento, porque as averiguações aos capitães-mores só se faziam na residência]; a carta do 
provedor referia os avisos dos capitães-mores de Caconda e Benguela, respectivamente José da Nóbrega 
de Vasconcelos e Manuel Simões, acerca do ataque eminente do gentio e dos mondombes, bem como do 
socorro que o governador enviara, acusando os capitães-mores em geral de causarem estes 
levantamentos, devido aos banzos que exigiam e que acabariam por arruinar Angola. 
Obs.: juntou-se ao processo uma carta do governador de 6 de Setembro de 1721, uma vez que não foi 
encontrada a de 12 de Setembro de 1721, podendo aquela ser uma primeira versão desta ou existir uma 
gralha na indicação da data; os mondombes eram uma tribo nómada de Angola; anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 81, 51, 53 e 62. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2280. 
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2281.  1722, Setembro, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre os oficiais da 
câmara não quererem que ele fizesse a audiência geral que os ouvidores das conquistas costumavam 
fazer na casa da câmara, para examinar todas as posturas e alterar alguma se se justificasse; afirmando 
que os seus antecessores não tomaram como deviam as contas aos procuradores das comarcas da sua 
jurisdição, e que os oficiais da câmara faziam abatimentos aos mestres de navios nos subsídios das 
aguardentes.  
AHU-Angola, cx. 21, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2281. 
 

2282.  1722, Novembro, 22, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Albuquerque Coelho de Carvalho, ao rei 
[D. João V] sobre o sucesso que as armas portuguesas, comandadas pelo capitão-mor de campo, Manuel 
Simões, tiveram contra os potentados que se rebelaram contra os presídios de Caconda e Benguela.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 155v-156; anexo: parecer (minuta). 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2282. 
 

2283.  1722, Novembro, 26, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Albuquerque Coelho de Carvalho, ao rei 
[D. João V] sobre os prejuízos que a fortaleza dos ingleses no porto de Cabinda, Luango, causaria ao 
resgate de escravos, porque os ingleses meteriam os seus géneros nos sertões e os negros passariam a 
resgatar escravos para eles em zonas que nos pertenciam, com a desculpa de virem adquirir o nosso 
tabaco ao Rio Dande; informando que colocara gente no rio e nos sertões para confiscarem os géneros 
estrangeiros aos negros e que encontrara um embaixador do rei de Cabinda a resgatar escravos para os 
ingleses, tendo decidido com o ouvidor-geral, o procurador e o provedor-mor da Fazenda Real, tomar-lhe 
os escravos e o marfim e com o procedido da venda carregar tudo em receita ao feitor da Fazenda Real, 
mas o capitão António Pinheiro e alguns moradores pediram-lhe para ficar com os escravos para se 
satisfazerem dos roubos que tinham sofrido; dando conta que informara o rei de Cabinda do sequestro 
realizado e que acreditava que a necessidade que os negros tinham de tabaco os levaria a expulsar os 
ingleses. 
Anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 93, 89, 90 e 94; cx. 178, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2283. 
 

2284.  1722, Dezembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta dos oficiais da câmara da cidade de 
São Paulo da Assunção, Angola, solicitando que os moradores que serviam Sua Majestade sem 
receberem soldo, não fossem incluídos na lei que proibia o comércio, uma vez que não tinham rendimento 
e necessitavam do resgate de escravos para o seu sustento, afirmando que maior dano causavam os 
capitães-mores, que eram pagos, e levavam fazendas para o sertão para despenderem a título de banzos. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 152-154 e AHU_CU_001, Cx. 23, D. 
2313. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2284. 
 

2285.  [ant. 1723, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTO de Francisco Pereira de Góis, ao rei [D. João V] solicitando que mandasse passar-lhe a 
carta patente de confirmação, em virtude de ter sido provido pelo governador e capitão-general de Angola, 
Henrique de Figueiredo e Alarcão, no posto de capitão de Infantaria da ordenança que vagara com o 
falecimento de António da Silva e Melo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2285. 
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2286.  [ant. 1723, Janeiro, 13] 
REQUERIMENTO do serventuário do cargo de depositário da Fazenda Real de Angola, Tomás da Silva 
Baptista, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que, naquele reino, pagassem ao caixeiro que lhe fora 
dado para escrever e ajustar as contas inerentes ao seu cargo. 
Anexo: provisão 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2286. 
 

2287.  [ant. 1723, Janeiro, 13] 
REQUERIMENTO do contratador do contrato real de Angola, Congo, Luango e Benguela, Francisco 
Gomes Lisboa, ao rei [D. João V] solicitando provisão para demandar ao procurador da Fazenda Real, por 
um libelo, as perdas e danos que lhe causaram os procedimentos do provedor-mor da Fazenda Real da 
Bahia, ao mandar prender os mestres de navios que em Angola carregaram pelas arqueações que fizeram 
os oficiais da Fazenda, assim como pelos prejuízos resultantes do impedimento que a fortaleza dos 
ingleses no porto de Cabinda causava ao resgate de escravos do Luango, e por não serem observadas as 
condições do seu contrato. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2287. 
 

2288.  1723, Janeiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre as cartas do governador e capitão-general de 
Angola, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, acerca das diligências que mandara executar ao 
saber que os ingleses estavam a construir uma fortaleza no porto de Cabinda, reino do Luango, impedindo 
os nossos navios de lá ir e comerciar, [e de ter obtido informações através de dois marinheiros e de 
missionários capuchinhos], dando conta que, numa carta, o rei de Cabinda afirmava que não permitiria a 
fortaleza. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 154-154v; anexo: cartas, proposta e parecer. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 75, 78, 89 e 105. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2288. 
 

2289.  1723, Janeiro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, acerca do mau estado em que estava a tropa de 
cavalos daquela conquista, em virtude da falta e da incapacidade dos animais, [apesar da provisão de 3 de 
Setembro de 1721 obrigar os navios que saíssem do Brasil para Angola, a trazer cavalos], sendo 
conveniente que os cavalos fossem comprados por conta da Fazenda Real e enviados a Angola.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 154v-155; anexo: carta, parecer e provisão 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 107, 52, 77 e 104. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2289. 
 

2290.  [ant. 1723, Fevereiro, 5] 
REQUERIMENTO do nomeado para capitão-maior de Cambambe, Manuel de Atouguia e Meneses, natural 
da ilha da Madeira, ao rei [D. João V] solicitando ajuda de custo para se preparar para a viagem, alegando 
não ter assistência de seus pais e as despesas serem muitas, nomeadamente com os fretes dos dois 
criados que levava consigo.  
Anexo: aviso. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 109. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2290. 
 

2291.  1723, Fevereiro, 14, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do mestre de 
campo do terço pago de Angola, José Carvalho da Costa, solicitando aumento do soldo, para fazer face ao 
tratamento do seu posto, porque os seus antecessores sustentavam-se com ele, mas não lhes era interdito 
o comércio, como passara a ser pelas novas ordens.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 55, fl. 88-88v; anexo: aviso e requerimento.  
AHU-Angola, cx. 21, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2291. 
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2292.  [ant. 1723, Fevereiro, 22] 
REQUERIMENTO de Manuel Pinto da Costa, ao rei [D. João V] solicitando que mandasse passar-lhe a 
carta patente de confirmação, em virtude de ter sido provido pelo governador e capitão-general de Angola, 
Henrique de Figueiredo e Alarcão, no posto de capitão da fortaleza de Nossa Senhora da Guia da praia 
grande da cidade de Luanda. 
Anexo: instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 110. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2292. 
 

2293.  1723, Fevereiro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Albuquerque Coelho de Carvalho, ao rei 
[D. João V] respondendo à provisão de 30 de Maio de 1722, sobre o envio do dinheiro em posse do 
tesoureiro das missões, para o provedor da Fazenda Real da Bahia, explicando que não era costume fazê-
lo em letras seguras, nem havia quem as passasse ali daquele modo, porque colocava em risco em 
embarcações. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2293. 
 

2294.  1723, Março, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, de 13 de Junho de 1722, acerca dos inconvenientes 
que tinha na forma como lhe pagavam os soldos, e a carta do provedor-mor da Fazenda Real daquele 
reino, Francisco de Santa Bárbara e Moura, de 29 de Maio de 1722, sobre a forma como se processava o 
pagamento dos soldos em Angola, bem como do valor para perfazer o aumento concedido aos 
governadores daquela conquista [após Sua Majestade os ter proibido de comerciar]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 155-155v; anexo: cartas, despacho e 
parecer.  
AHU-Angola, cx. 21, doc. 76, 73 e 144. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2294. 
 

2295.  [ant. 1723, Março, 7] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Angola, Francisco Duarte dos Santos, ao rei [D. João V] solicitando 
aumento de ordenado para que ele e os seus sucessores não passassem necessidades, principalmente 
depois de o comércio lhes ter sido vedado, alegando que o ouvidor fora aumentado, apesar de ser ainda 
provedor da Fazenda Real e ter bom rendimento com as propinas. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 111. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2295. 
 

2296.  1723, Março, 9, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre o 
mau estado em que os escravos de Angola chegavam aos portos do Brasil, morrendo muitos na viagem 
devido à fome, sede e falta de espaço; informando que havia falta de cuidado nos despachos dos navios e 
no cumprimento da lei da arqueação, indo escravos a mais em cada navio, para além de moleques e 
molecas que iam como crias sem o serem, e que os donos, os capitães e os contramestres dos navios 
levavam mantimentos insuficientes e ocupavam o espaço dos escravos com outras mercadorias; afirmando 
que desde que tomara posse lutava para evitar estes abusos. 
Anexo: despacho. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2296. 
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2297.  1723, Março, 9, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre o 
estado dos pesos com que eram pesados alguns géneros como a pólvora, e do prejuízo que causavam à 
Fazenda Real por estarem comidos pela ferrugem e terem remendos que facilmente saiam, dando azo a 
abusos, sendo por isso conveniente novos pesos em bronze com balança para evitar mais descaminhos. 
Obs.: juntou-se a carta do provedor em resposta à provisão régia de 3 de Abril de 1724, que resultou desta 
carta; anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 114; cx. 22, doc. 44 e 43.  
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2297. 
 

2298.  [ant. 1723, Março, 10] 
REQUERIMENTO da viúva do ex-governador de São Tomé, José Correia de Castro, D. Luísa Francisca 
Vieira de Távora, moradora em Angola, ao rei [D. João V] solicitando mais um ano na prorrogação das 
partilhas, para ajustar as contas que o seu marido tinha em São Tomé, em Minas e em todo o estado do 
Brasil, para além de o seu filho e genro não estarem presentes, pedindo ainda que o ano começasse a ser 
contado desde o dia em que chegasse o primeiro navio que partiria de Lisboa na monção de 1723. 
Anexo: provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 115. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2298. 
 

2299.  1723, Março, 10, Lisboa 
INFORMAÇÃO [do tesoureiro do Conselho Ultramarino], Manuel de Sousa da Costa, atestando que o navio 
Nossa Senhora da Nazaré e Santo António, que ia para Angola, sendo mestre Bernardino de Sena, havia 
recebido as munições. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 116. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2299. 
 

2300.  [ant. 1723, Março, 16] 
REQUERIMENTO do nomeado para o posto de capitão-mor da praça de Massangano, Pedro Martins 
Marques, solicitando provisão para que lhe dessem por ajuda de custo os seus soldos, desde o dia em que 
embarcasse para Angola. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 117. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2300. 
 

2301.  1723, Março, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
tenente-general de Angola, sendo candidatos António da Fonseca Coutinho, Luís António Salgado, 
Cipriano da Silva Rocha, Francisco de Sousa da Fonseca, Vitoriano de Faria e Melo [Varejão Castelo 
Branco], e André Cardoso. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 46v-48; anexo: parecer e parecer (minuta). 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 118 e 146. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2301. 
 

2302.  1723, Março, 18, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do Bispo de Angola, [frei 
Manuel de Santa Catarina], solicitando absolvição de metade do empréstimo que recebera da Corte para 
fazer face às despesas da sua sagração e da viagem para Angola, uma vez que não tivera ajuda de custo, 
pedindo ainda que o pagamento do restante fosse em prazos e termos que pudesse cumprir, alegando que 
era pressionando pelos oficiais da Fazenda Real de Angola para pagar a dívida no prazo inicialmente 
estipulado. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 152v-153, ver ainda AHU_CU_001, Cx. 22, D. 
2244. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 119. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2302. 
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2303.  1723, Março, 20, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Coroa analisasse [as cartas do 
governador e capitão-general de Angola, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, do ouvidor-geral, 
Francisco Pereira [da Costa], e do juiz de fora, Francisco Duarte dos Santos, sobre as dúvidas que houve 
entre o ouvidor e o juiz de fora acerca da jurisdição de cada um deles, em virtude do juiz de fora vir 
nomeado sem trazer regimento. 
Obs.: a consulta realizou-se a 9 de Novembro de 1723, ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 
554, fl. 158v-159; anexo: despacho, cartas, certidão e termo. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 80, 82, 83 e 85. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2303. 
 

2304.  1723, Março, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do [governador e capitão-general de 
Angola], António de Albuquerque Coelho de Carvalho, acerca das diligências que fizera para averiguar se 
os ingleses continuavam fortificados no porto do Luango, tendo sabido pelos cabos dos distritos, por 
brancos e por missionários capuchinhos que os ingleses estavam lá e comerciam escravos em troca das 
fazendas que os negros queriam e que eles tinham em abundância, [enquanto aos portugueses faltavam 
géneros para negociar e consequentemente rendimento, acrescentando que mandara os cabos dos 
presídios e dos distritos confiscar aos pombeiros as fazendas estrangeiras e só negociar com eles 
escravos e tabaco, para que as fazendas inglesas não garantissem negócio aos negros; a carta do 
governador alertava ainda para o facto de os ingleses se terem fixado em terras de Angola, dizendo que as 
capitulações de paz o permitiam, mas que eles não tinham informação sobre isso e não sabiam como agir]. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 156v-157; anexo: cartas, parecer e 
parecer (minuta). 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 75, 54 e 120. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2304. 
 

2305.  1723, Março, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o aviso do governador e capitão-general de 
Angola, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, ao presidente do conselho, conselheiro José Teles 
da Silva, acerca da falta de operários do Evangelho, havendo quatro missionários perfeitos e só um 
missionário carmelita descalço, apesar da ordem ter ali um convento com um prior e receber côngrua, 
havendo ainda um convento da Ordem Terceira onde só assistiam dois religiosos, acusando os padres da 
Companhia de Jesus de se limitarem a ensinar moral e latim, quando as rendas do colégio davam para o 
sustento de muitos padres; afirmando que com excepção dos barbadinhos, os religiosos se esquivavam ao 
sertão, queixando-se das suas condições doentias. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 156-156v; anexo: consulta (minuta). 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 121 e 122. 
AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2305. 
 

2306.  [ant. 1723, Abril, 3] 
REQUERIMENTO de João Rodrigues Soares, ao rei [D. João V] solicitando patente de coronel com soldos, 
foro de fidalgo e hábito de Cristo com tença, em satisfação pelos serviços prestados em várias armadas e 
em Angola, como capitão da guarda, capitão de Infantaria e tenente-general daquele reino. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimento, certidões, alvará, bilhetes, cartas patentes, mandados, auto e decreto. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 123. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2306. 
 

2307.  [ant. 1723, Abril, 12] 
REQUERIMENTO do soldado António Simões, ao rei [D. João V] solicitando autorização para sair de 
Angola, em virtude de já ter servido o tempo estipulado no alvará de 9 de Outubro de 1716, para quem 
assentasse praça voluntariamente. 
Anexo: requerimento, certidões e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 125. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2307. 
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2308.  [ant. 1723, Abril, 13] 
REQUERIMENTO do clérigo do hábito de São Pedro, padre Manuel de Sousa e Magalhães, ao rei [D. João 
V] solicitando provisão para que no reino de Angola onde assistia, ou noutra parte, pudesse usar as suas 
letras, como formado que era na Faculdade de Cânones da Universidade de Coimbra. 
Anexo: instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 126. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2308. 
 

2309.  [ant. 1723, Abril, 30] 
REQUERIMENTO do nomeado para capitão-mor do presídio de Caconda, Miguel de Melo, ao rei [D. João 
V] solicitando provisão para que pudesse receber o seu soldo desde o dia em que embarcasse para 
Angola. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 127. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2309. 
 

2310.  [ant. 1723, Abril, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre as cartas do governador e capitão-general de 
Angola, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, e do ouvidor-geral daquele reino, Francisco Pereira 
[da Costa], acerca da conveniência em criar de novo o ofício de escrivão da Ouvidoria geral e Correição em 
Angola.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 157-157v; anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 128 e 84. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2310. 
 

2311.  [ant. 1723, Maio, 18] 
REQUERIMENTO do capitão-mor do presídio de Muxima, António de Atouguia Bettencourt, ao rei [D. João 
V] solicitando provisão para que pudesse receber, por ajuda de custo, o seu soldo desde o dia em que 
embarcasse para Angola. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 129. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2311. 
 

2312.  1723, Julho, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, respondendo à provisão de 5 de Fevereiro de 1722, 
explicando as razões porque suspendera a publicação da referida provisão, que proibia a posse de armas 
naquele reino. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 157v-158; anexo: carta e despacho. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 67 e 124. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2312. 
 

2313.  1723, Julho, 3, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre [a carta do governador e capitão-general de Angola, António de 
Albuquerque Coelho de Carvalho, acerca do requerimento do capitão-mor, dos moradores e cabos de 
guerra do presídio de Benguela, solicitando para não serem escusados da proibição de comércio], 
lembrando que a matéria fora consultada a 10 de Dezembro [de 1722], mas ficara sem resolução. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 157v; efectivamente a consulta de 10 de 
Dezembro de 1722 só teve resolução a 7 de Janeiro de 1724, ver AHU_CU_001, Cx. 22, D. 2284. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 147. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2313. 
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2314.  1723, Julho, 29, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Albuquerque Coelho de Carvalho, sobre o 
exame que fizera aos papéis de serviço do capitão de Infantaria do terço daquela praça, Pedro Barbosa de 
Sá. 
Obs.: contem no mesmo suporte a relação do exame. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 131. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2314. 
 

2315.  [ant. 1723, Agosto, 13] 
REQUERIMENTO do depositário da Fazenda Real de Angola, capitão Manuel Pereira Rangel, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para que lhe fosse levado em conta o salário do caixeiro do lugar de 
depositário. 
Anexo: instrumento em pública forma, certidão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 134. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2315. 
 

2316.  1723, Agosto, 26 
CARTA de John Opie ao cônsul britânico [em Portugal], Burnet, sobre ter chegado ao porto de Saint Paul’s, 
para se ir juntar ao capitão Hamilton no Cabo Corso [Gana], tendo a sorte de não se encontrar com piratas, 
e estando todos bem de saúde. 
Obs.: doc. em inglês. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 132. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2316. 
 

2317.  [ant. 1723, Agosto, 27] 
REQUERIMENTO do contratador do contrato real de Angola, [Congo, Luango e Benguela], Francisco 
Gomes Lisboa, ao rei [D. João V] solicitando provisão para poder tirar na monção seguinte os trinta fardos 
ou caixas de roupas que vinham nas naus da Índia, em vez de os tirar nas seis monções como fora 
estipulado nas condições do dito contrato, por ser o último ano em que dava farda, dando fiança a pagar os 
direitos devidos na Casa da Índia. 
Anexo: certidões e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 133. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2317. 
 

2318.  [ant. 1723, Outubro, 3]  
REQUERIMENTO do capitão Lucas António de Puga Dantas e Vasconcelos, ao rei [D. João V] solicitando 
licença de dois anos para ir a [Portugal], tratar da sua saúde, acudir à sua mãe, que estava viúva e velha, e 
tratar da justificação da sua sucessão ao morgado chamado da Preguiça, de que era possuidor Nicolau 
Moreira Barbosa Pereira. 
Obs.: ver acerca do morgado http://velavotiva.com.sapo.pt/Capelas/capela2.htm  
AHU-Angola, cx. 21, doc. 138. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2318. 
 

2319.  1723, Outubro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, acerca de ter enviado o capitão-mor e cabo do 
exército, Manuel Simões, para o presídio de Benguela logo que soube que estavam para chegar àquele 
porto duas naus holandesas de guerra que, com o argumento de precisarem de fazer aguada, sondariam o 
poder daquela guarnição. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 158; anexo: parecer e carta. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 136 e 145. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2319. 
 

http://velavotiva.com.sapo.pt/Capelas/capela2.htm
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2320.  1723, Outubro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, [António de Albuquerque Coelho de Carvalho], acerca do desempenho do capitão-mor de campo, 
Manuel Simões, na guerra contra os revoltosos que atacaram os presídios de Caconda e Benguela, 
sugerindo que o merecimento do capitão-mor fosse recompensado. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 158-158v; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 137 e 92. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2320. 
 

2321.  1723, Outubro, 15, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Albuquerque Coelho de Carvalho, ao rei 
[D. João V] sobre a falta de rendimento da Fazenda Real daquele reino e das muitas despesas que havia 
com a farinha dada aos soldados, devendo-se mais de três anos aos soldados dos presídios; informando 
que para evitar a deserção dos soldados, os roubos e as violências contra os negros, aceitara um 
empréstimo do [tenente-general] José Carreira Tavira, mas que com a arrematação dos direitos novos e 
velhos dos escravos ficara sem possibilidade de pagar ao credor, solicitando instruções acerca do modo e 
das verbas a utilizar para pagar o empréstimo. 
Anexo: certidão e despacho. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 114. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2321. 
 

2322.  [ant. 1723, Outubro, 31] 
REQUERIMENTO do coronel da ordenança das conquistas, João de Moura da Silva, ao rei [D. João V] 
solicitando que mandasse ordens ao ouvidor-geral de Angola, [Francisco Pereira da Costa], para não dar 
execução a alguma ordem do Desembargo do Paço ou doutro tribunal, à excepção do Conselho 
Ultramarino, das secretarias de Estado ou do expediente, porque Leonor Dias Ferreira acusara o suplicante 
da morte do marido, porque ele fora ilibado e ela condenada a pagar os custos, mas chegado o novo 
ouvidor, ela requereu sub-repticiamente uma provisão ao Desembargo do Paço para apelar de novo, 
entrando em conflito com a jurisdição do Conselho Ultramarino.  
AHU-Angola, cx. 21, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2322. 
 

2323.  1723, Novembro, 4, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 22 de Fevereiro de 1723, que requeria informações quanto à necessidade e 
verbas a despender no seminário que o Bispo de Angola, D. Frei Manuel de Santa Catarina, queria 
construir para estudantes pobres daquele reino, à semelhança do que fizera o Bispo de Cabo Verde; dando 
conta que não havia necessidade do seminário, porque os padres da Companhia tinham ali mestres de 
latim e moral onde os filhos dos moradores aprendiam e afirmando que a Fazenda Real não tinha verba 
para tal; remetendo a carta que os oficiais da câmara de Angola lhe haviam escrito em resposta à ordem 
régia para que dessem a sua opinião no caso.  
Anexo: carta e despacho.  
AHU-Angola, cx. 21, doc. 135. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2323. 
 

2324.  1723, Novembro, 4, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre o valor das 
fardas dos presídios dos reinos de Angola, Benguela e Caconda, e devido à falta de verbas da Fazenda 
Real, as fardas foram fiadas pelo tenente-general José Carreira Tavira, para lhe serem pagas no prazo de 
um ano e meio, em três pagamentos, mas as fazendas enviadas para Benguela e Caconda foram 
roubadas por uma nau holandesa e foi preciso fazer novo empréstimo para fornecer os dois presídios. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 141. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2324. 
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2325.  [ant. 1723, Novembro, 20] 
REQUERIMENTO do soldado Lourenço Pereira Lima, ao rei [D. João V] solicitando licença para ir a 
[Portugal] acudir os três irmãos que haviam ficado órfãos com a morte do seu pai, alegando ter assentado 
praça voluntariamente na companhia do mestre de campo da cidade de Luanda a 3 de Junho de 1715, 
conforme comprovava por certidão. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 140. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2325. 
 

2326.  1723, Novembro, 24, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre os 
oficiais da câmara e o juiz de fora quererem que a repartição das praças dos navios expedidos daquele 
porto ficasse a cargo dos oficiais, explicando que isso prejudicaria a Fazenda Real, os homens de negócio, 
a gente marítima e as comissarias; recordando que o governador João Manuel [de Noronha] lançou um 
bando que proibiu a venda das praças até Sua Majestade se pronunciar, e que apesar da provisão de 1716 
ordenar que a terça parte das praças fosse repartida pelos moradores, o governador e o signatário 
reafirmavam os inconvenientes dessa medida, e explicava que era contra a proibição da venda das praças 
e o aumento dos fretes, porque isso prejudicava o povo e o comércio da conquista. 
Anexo: provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 143. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2326. 
 

2327.  1724, Janeiro, 6, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 30 de Janeiro de 1723 e remetendo a relação anual do rendimento do novo 
imposto que fora lançado sobre os escravos para suportar o aumento dos soldos dos governadores 
daquele reino, como forma de os recompensar por lhes ser totalmente proibido o comércio. 
Anexo: relações e carta. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 106 e 108; cx. 22, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2327. 
 

2328.  1724, Janeiro, 6, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 23 de Fevereiro de 1723 e enviando duas certidões, uma relativa ao total de 
escravos que saíram daquele reino para os portos do Brasil em 1723, e outra indicando os destinos, a data 
de partida, os mestres e os nomes dos navios onde seguiram os ditos escravos e o marfim. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2328. 
 

2329.  [ant. 1724, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO do capitão Francisco de Sousa da Fonseca, ao rei [D. João V] solicitando licença para ir 
[a Portugal], buscar a sua mulher e filha donzela, para viverem com ele em Angola. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2329. 
 

2330.  1724, Janeiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outra, [de 7 de Julho de 1723], relativa à 
nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor do terço da cidade de São Paulo da Assunção de 
Angola, em virtude [da promoção de António da Fonseca Coutinho e] de não terem votado antes todos os 
conselheiros, sendo candidatos Cipriano da Silva Rocha e Francisco de Sousa da Fonseca. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 64v e 85-85v; anexo: pareceres, consulta, 
consultas (minutas), certidão e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 6 e 4; cx. 21, doc. 130; cx. 37, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2330. 
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2331.  [ant. 1724, Janeiro, 20] 
REQUERIMENTO do padre Francisco de Medeiros, ao rei [D. João V] solicitando provisão de mantimentos 
para receber o ordenado da dignidade de mestre-escola da Sé de Angola, em que Sua Majestade o 
apresentara.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2331. 
 

2332.  1724, Janeiro, 29, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as [cartas do governador e capitão-general de Angola, António 
de Albuquerque Coelho de Carvalho], acerca dos prejuízos e inconvenientes de os ingleses se terem 
estabelecido em Cabinda. 
Anexo: parecer (minuta). 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 139. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2332. 
 

2333.  [ant. 1724, Fevereiro, 2] 
REQUERIMENTO do capitão José Ribeiro de Sousa, ao rei [D. João V] solicitando para ser opositor às 
capitanias das naus da Índia, em virtude dos serviços prestados como segundo tenente da nau da Índia, 
São Pedro Gonçalves, da Bahia, capitão e tenente da nau da Índia Princesa do Céu, do Rio de Janeiro, 
capitão-de-mar-e-guerra da charrua São Jorge e da charrua Santo António, tendo estado em Angola na 
altura do levantamento da Infantaria, sendo preso no sítio de Nossa Senhora da Nazaré e tendo sido 
consultado para capitão-de-mar-e-guerra das naus da Índia na monção passada. 
Obs.: m. est.; anexo: mandado, cartas patentes e certidões. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2333. 
 

2334.  1724, Abril, 3, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Coroa visse [a carta do governador 
e capitão-general de Angola, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, acerca do estado das missões e 
dos seus religiosos, e as cartas do perfeito das missões do Congo, frei José de Medona]. 
Obs.: ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 159. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2334. 
 

2335.  [ant. 1724, Abril, 5, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do sargento-mor Manuel de Ornelas e Vasconcelos, ao rei [D. João V] solicitando alvará 
de fiéis carcereiros para andar solto até à decisão da apelação do provedor-mor da Fazenda Real, no caso 
que o mantivera preso de 1720 a 1723, pelos descaminhos ocorridos na Fazenda Real em 1716, época em 
que servira de feitor e depositário da Fazenda Real daquele reino.  
Obs.: m. est.; anexo: certidões e conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2335. 
 

2336.  [ant. 1724, Abril, 6] 
REQUERIMENTO do padre Gregório Rodrigues de Freitas, ao rei [D. João V] solicitando provisão de 
mantimentos, por duas vias, para receber o ordenado da dignidade de chantre da Sé de Angola, em que 
Sua Majestade o apresentara após a permutação com o padre Gregório Rodrigues [da] Silva.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2336. 
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2337.  [ant. 1724, Abril, 6] 
REQUERIMENTO do padre Gregório Rodrigues [da] Silva, ao rei [D. João V] solicitando provisão de 
mantimentos, por duas vias, para cobrar o ordenado da dignidade de arcediago da Sé de Angola, em que 
Sua Majestade o apresentara após a permutação com o padre Gregório Rodrigues de Freitas.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2337. 
 

2338.  [ant. 1724, Maio, 16] 
REQUERIMENTO do padre Gregório Rodrigues da Silva, ao rei [D. João V] solicitando provisão de 
mantimentos, por duas vias, para cobrar o ordenado, mantimento e salário que lhe pertencesse pela 
dignidade de deão da Sé de Angola.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2338. 
 

2339.  1724, Maio, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Albuquerque Coelho de Carvalho, ao rei 
[D. João V] sobre ter-se vendido aos mestres dos navios os escravos que sobravam da preferência das 
missões, do contrato, da tropa de cavalos e da Misericórdia, devido à falta de rendimento da Fazenda Real 
para fazer face às despesas, e das dúvidas que surgiram quando se soube que o novo contratador cobraria 
o rendimento de todas as preferências e que a repartição delas correria por conta dele, incluindo mesmo as 
das cabeças que sobrassem. 
Anexo: despacho. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 19 e 33. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2339. 
 

2340.  [ant. 1724, Junho, 18] 
REQUERIMENTO do soldado Manuel Rodrigues Quaresma, ao rei [D. João V] solicitando que fosse 
ordenado ao governador e capitão-general de Angola para lhe dar baixa da praça em que o assentara de 
novo, porque queria embarcar para o Brasil, alegando estar desobrigado do serviço porque depois de ter 
assentado praça voluntariamente e cumprido mais de quatro anos, desvinculara-se para tratar dos seus 
negócios, dando para o seu lugar o soldado António Gomes Jardim, que fora enviado para Caconda. 
Ons.: doc. cosido; anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2340. 
 

2341.  1724, Junho, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Albuquerque Coelho de Carvalho, ao rei 
[D. João V] remetendo o resumo do rendimento e da despesa da Fazenda Real daquele reino e conquistas 
em 1723, destacando a carestia da farinha, o rendimento das cabeças de escravos, a satisfação do 
empréstimo de José Carreira Tavira, a cobrança do rendimento dos navios pela Fazenda Real e que a 
tardança do novo contratador punha em risco a farda da Infantaria, pois não teriam géneros, nem verba 
para comprar o essencial. 
Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2341. 
 

2342.  1724, Julho, 15, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador e capitão-general de Angola, António de 
Albuquerque Coelho de Carvalho, acerca do sucesso do capitão-de-mar-e-guerra da nau Nossa Senhora 
da Atalaia, José de Semedo e Maia, na diligência que fizera ao porto de Cabinda, reino do Luango, [onde 
destruíra a fortaleza dos ingleses]. 
Obs.: ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 159-159v; anexo: parecer 
(minuta). 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2342. 
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2343.  1724, Julho, 15, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para o governo de Angola, sendo 
candidatos Luís Pereira de Sá e Saldanha, António de Sequeira Varejão de Castelo Branco e D. Filipe de 
Alarcão Mascarenhas.  
Obs.: ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 97v-102; a consulta não teve 
resolução; anexo: parecer (minuta). 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2343. 
 

2344.  [ant. 1724, Julho, 18] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] solicitando 
que o aumento de ordenado que lhe fora concedido em consequência das consultas do Conselho 
Ultramarino [de 21 de Maio de 1722 e de 27 de Março de 1724], lhe fosse pago desde o dia em que 
principiara a servir o dito lugar.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 55, fl. 42-42v e 159-160; anexo: consultas, bilhete, 
requerimentos, aviso e certidão. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 21, 52 e 53. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2344. 
 

2345.  1724, Julho, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [dos oficiais da câmara de Luanda], ao rei [D. João V] sobre os prejuízos causados pela vendas 
das praças dos navios e as desordens na sua repartição, e as alterações que o ouvidor[-geral], Francisco 
Pereira da Costa impusera nisso, em seu benefício; declarando que face às queixas do povo o governador 
António de Albuquerque Coelho de Carvalho pediu à câmara uma solução, pelo que esta sugeriu proibir a 
venda das praças e ser ela a reparti-las; explicando que o aumento do valor dos fretes dos escravos não se 
executara porque ia contra as ordens régias e que apesar do governador proibir as vendas, as multas eram 
executadas pelo ouvidor, que mais uma vez se beneficiava, para além de não zelar pelo correcto despacho 
dos navios, que iam acima da sua lotação, morrendo muitos escravos por falta de espaço e mantimentos, e 
indo muitos moleques por crias; pedindo para que a câmara pudesse repartir a terça parte elas pelos 
moradores, ficando o restante para os donos, carregadores e gente marítima, que não se embarcassem 
escravos fora da arqueação, que se aumentassem os fretes e que as crias não tivessem mais de quatro 
palmos de altura  
Anexo: despacho. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2345. 
 

2346.  1724, Julho, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, acerca do procedimento que tivera com o capitão-de-
mar-e-guerra de uma nau inglesa que ali parou e de como soubera pelo dito capitão que ele vinha fazer 
corso e que a feitoria dos ingleses no reino do Luango era de negócio, não tendo ordens para impedir a 
entrada e comércio de navios de outras nações.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 159v; anexo: carta, parecer, parecer (minuta) 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 27 e 8. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2346. 
 

2347.  1724, Julho, 24, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador e capitão-general de Angola, [António de 
Albuquerque Coelho de Carvalho, de 7 de Janeiro de 1724], acerca da incapacidade de serviço dos 
capitães de Infantaria [Manuel Carvalho Velho, António de Castro e Vitoriano de Faria e Melo Varejão 
Castelo Branco], por motivos de saúde, recomendando que lhes fosse dada reforma, e alertando para a 
falta de Infantaria, a inutilidade da pólvora e a necessidade de reparar a artilharia. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 160-160v; anexo: parecer (minuta); ver ainda 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2371. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2347. 
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2348.  1724, Julho, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, acerca do procedimento que tivera com as 
embarcações francesas que lhe pediram provimentos para seguir viagem para o porto de Luango, onde 
iriam fazer negócio, tendo-lhes negado entrada para não infringir as ordens de Sua Majestade e porque se 
poderiam abastecer no seu destino daí a três dias. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 160v; anexo: cartas e pareceres. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 28 e 23. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2348. 
 

2349.  1724, Julho, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Albuquerque Coelho de Carvalho, ao rei 
[D. João V] sobre o mau estado das fortalezas, dos fortes da barra, da marinha e do porto, e a insuficiência 
da artilharia, exceptuando a do Penedo e da ponta da Ilha de Nossa Senhora da Flor da Rosa, apesar 
desta estar em risco devido à força das marés; mencionando as obras necessárias para fortificar a Ilha de 
Nossa Senhora do Cabo onde estava a Casa do Despacho, e o parecer de um engenheiro no sentido de 
aumentar a fortaleza do Penedo. 
Obs.: consta no processo uma carta de José da Silva Pais, dando parecer sobre a carta do governador; 
anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2349. 
 

2350.  1724, Julho, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
remetendo as relações do rendimento e da despesa daquele reino em 1723, bem como a receita e a 
despesa registada pelo depositário da Fazenda Real, afirmando que a despesa fora maior devido aos 
gastos com as fardas que estavam por pagar há três anos à Infantaria dos presídios de Angola e de 
Benguela.  
Obs.: m. est.; anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2350. 
 

2351.  1724, Julho, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Albuquerque Coelho de Carvalho, ao rei 
[D. João V] sobre as dificuldades que o provedor, procurador e feitor da Fazenda Real lhe criavam para se 
escusarem a tirar os mandados das despesas no momento das mesmas, acusando-os de não terem as 
contas em dia e aconselhando que se fizessem novos regimentos para os provedores e feitores, porque os 
existentes já estavam desadequados, incompletos e davam azo a irregularidades. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2351. 
 

2352.  1724, Julho, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Albuquerque Coelho de Carvalho, ao rei 
[D. João V] sobre ter vagado o lugar de capitão-mor do presídio de Ambaca devido ao falecimento de 
Pascoal Rodrigues de Andrade, tendo mandado o tenente-general José Carreira Tavira assumir o posto até 
deliberação régia, em virtude de ser uma pessoa capaz e responsável e ter feito um empréstimo à Fazenda 
Real para a compra e o pagamento das fardas dos presídios que estavam em dívida há três anos.  
Obs.: ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 161v-162. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2352. 
 

2353.  [ant. 1724, Agosto, 17] 
REQUERIMENTO do provido na conezia da Sé de Angola, padre Gaspar Borges, ao rei [D. João V] 
solicitando alvará de mantimento para vencer o seu mantimento da dita conezia, que vagara pela 
desistência do padre Manuel Dias de Novais. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2353. 
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2354.  [ant. 1724, Agosto, 17] 
REQUERIMENTO do depositário da Fazenda Real de Angola, António de Campos e Silva, ao rei [D. João 
V] solicitando provisão para que lhe levassem em conta o salário de um caixeiro a que tinha direito, que 
seria encarregue de fazer as contas e ir tomá-las a bordo dos navios, aos mestres e capitães das 
embarcações. 
Obs.: m. est.; anexo: provisão. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2354. 
 

2355.  [ant. 1724, Setembro, 18] 
REQUERIMENTO do cavaleiro fidalgo de Sua Majestade, tenente-general de Angola, António da Fonseca 
Coutinho, ao [ouvidor-geral daquele reino], Francisco Pereira da Costa, solicitando que o escrivão da 
Fazenda Real lhe passasse certidão do dia em que assentou praça de tenente-general. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2355. 
 

2356.  1724, Outubro, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 23 de Setembro de 1723, sobre não deferir as sentenças do juiz de fora [Francisco Duarte dos 
Santos] por faltar nos autos o título de ouvidor-geral, explicando que revogara a sentença devido às 
irregularidades intentadas pelo juiz de fora, e não pela falta de respeito.  
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2356. 
 

2357.  1724, Outubro, 21, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 18 de Agosto de 1722, na qual lhe era ordenado para penhorar os efeitos de Manuel Sanches 
de Campos para o pagamento do que devia das arrematações dos contratos dos dízimos e pensões 
arrematados por Francisco de Almeida Pinto, de quem era fiador; explicando que não pudera cumprir a 
provisão porque o governador daquele reino [António de Albuquerque Coelho de Carvalho] o impediu com 
o argumento de que o dinheiro fora metido na Fazenda Real para despesas urgentes e que daria conta do 
seu procedimento a Sua Majestade.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2357. 
 

2358.  1724, Outubro, 22, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
remetendo a relação do rendimento dos seis anos do contrato, que terminara a 5 de Janeiro de 1724, 
especificando o rendimento dos direitos reais, do marfim, dos direitos novos e o número de navios e de 
escravos que saíram em cada ano do contrato [1718-1723]. 
Anexo: relações e carta. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 43 e 48. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2358. 
 

2359.  1724, Novembro, 6, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre [a carta do governador e capitão-general de Angola, António de 
Albuquerque Coelho de Carvalho, acerca da] incapacidade de alguns capitães de Infantaria, da falta de 
gente para a guarnição das praças de São Paulo da Assunção e de Benguela, da escassez de oficiais e 
cabos, bem como de artilheiros capazes de reparar os peças de artilharia; [a carta refere ainda a passagem 
frequente de navios estrangeiros nos portos daquelas costas]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 160v-161; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 1 e 9. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2359. 
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2360.  1724, Novembro, 6, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre ter 
remetido ao provedor-mor da Fazenda Real da Bahia a verba descontada aos soldos do capitão de 
Infantaria paga, Francisco de Sousa da Fonseca, a fim de ser enviada para assistência de seu esposa, 
assim como remetera o valor relativo aos livros remetidos para a Provedoria de Angola. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2360. 
 

2361.  [ant. 1724, Novembro, 8] 
REQUERIMENTO do mestre do navio Nossa Senhora da Conceição e Santo António, José Coutinho, ao 
rei [D. João V] solicitando ordens para que o provedor da Alfândega da Bahia fizesse repor ao suplicante 
parte do valor que o guarda-mor da alfândega, João Ferreira de Sousa, e o escrivão da descarga, Paulo 
Gayoso de Peralta, haviam recebido dos dias em que procederam à baldeação das fazendas do seu navio, 
que levara de Angola àquele porto, porque o valor ia além do estipulado no foral daquela alfândega.  
Obs.: baldeação era o acto de passar passageiros ou mercadorias de um navio para outro; anexo: 
requerimento. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 110. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2361. 
 

2362.  1724, Novembro, 12, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do tenente-general de Angola, António da Fonseca Coutinho, ao rei [D. João V] sobre as 
demonstrações de desobediência e desrespeito do ajudante de tenente, Cipriano da Silva Rocha, e do 
governador nada ter feito quanto ao caso, pelo que solicitava indicações para saber se o ajudante era seu 
súbdito e lhe devia obediência, e que deferências lhe devia exigir, e se o ajudante o substituiria em caso de 
não poder servir; informando que o ajudante servira de tenente-general no tempo em que o posto esteve 
vago, cabendo na época ao signatário a serventia do mesmo, tendo-a requerido em 13 de Janeiro de 1719. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2362. 
 

2363.  1724, Novembro, 12, Lisboa 
DECRETO do rei D. João V ordenando o aumento de oito lugares de capelães deputados do coro e serviço 
da igreja da catedral de Angola, em virtude da falta de ministros inferiores naquela igreja, e determinando 
que o Conselho Ultramarino o consultasse acerca dos meios para satisfazer as côngruas respectivas. 
Anexo: despacho. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2363. 
 

2364.  1724, Novembro, 18, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim [da] Veiga [da] Fonseca declarando que 
o mestre do navio Senhor do Bonfim e Nossa Senhora da Oliveira, Luís Ferreira Salgado, assinara o 
conhecimento do que levava para o reino de Angola, da parte do Conselho Ultramarino. 
Obs.: m. est.; cargo e nome identificados no requerimento do tesoureiro, ver AHU_CU_001, Cx. 24, D. 
2451. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2364. 
 

2365.  1724, Dezembro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do mestre de campo do terço da praça [de Luanda], reino de Angola, José Carvalho da Costa, ao 
rei [D. João V] sobre o capitão Pedro Barbosa de Sá ter nomeado para o posto de alferes daquela 
companhia um sujeito negro, sem merecimento, em vez de um branco, pelo que ele signatário esperou até 
poder nomear alguém e escolheu o sargento do número João Pereira, a quem o governador mandou 
assentar praça.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2365. 
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2366.  1724 
LISTA das cartas que o ouvidor-geral de Angola, [Francisco de Santa Bárbara e Moura], escreveu ao rei [D. 
João V] em 1722, e as cartas que o governador daquele reino, António de Albuquerque Coelho de 
Carvalho, dirigiu a Sua Majestade. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2366. 
 

2367.  1725, Janeiro, 8, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre a devassa que 
fizera à invasão do presídio de Caconda pelos negros, tendo pronunciado e preso o capitão-mor José da 
Nóbrega de Vasconcelos, pronunciado o capitão-mor Manuel Simões e o sargento-mor António Vieira 
Guimarães pelos abusos cometidos e por terem provocado o levantamento; explicando que o soba 
Quiumbela fora o cabeça dos levantados e que na residência que tirara ao capitão-mor José da Nóbrega 
de Vasconcelos, poucas testemunhas tinham presenciado os factos e ninguém depusera contra o dito 
capitão-mor. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2367. 
 

2368.  1725, Janeiro, 16, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
remetendo a relação das pontas de marfim e das embarcações que as levaram para o Brasil em 1724, 
assim como a relação do número de escravos que embarcaram naquele ano para o Brasil, identificando os 
navios que os transportaram, enviando ainda uma relação dos rendimentos do novo imposto, dos direitos 
reais e dos quartéis dos vários contratos. 
Anexo: carta e relações.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 56 e 55. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2368. 
 

2369.  [ant. 1725, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO do soldado Manuel Pires, da companhia do mestre de campo Francisco Coelho, ao rei 
[D. João V] solicitando uma certidão em como assentara praça de soldado, voluntariamente, no reino de 
Angola. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2369. 
 

2370.  [ant. 1725, Janeiro, 19] 
REQUERIMENTO do capitão da corveta São Pedro e São Paulo, António de Almeida e Sousa, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para que o capitão-mor do presídio de Benguela e o ouvidor-geral de Angola, 
não o impedissem de ir resgatar escravos a Benguela e o despachassem para a Bahia, pagando ele os 
direitos devidos ao contratador do contrato de Angola. 
Obs.: m. est.; anexo: declaração e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2370. 
 

2371.  1725, Janeiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de uma das companhias do terço da guarnição de Angola, que vagara com o falecimento de 
António de Castro Silva, tendo o governador daquele reino, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, 
proposto para o lugar o alferes Manuel Florim Correia ou o ajudante do número José Correia, [em virtude 
de estarem doentes e incapazes de servir os capitães Manuel Carvalho Velho e Vitoriano de Faria e Melo 
Varejão Castelo Branco], sendo ainda candidatos o ajudante das obras António Machado Homem e os 
ajudantes Francisco Carvalho e Rodrigo Carvalho.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 151-152; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2371. 
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2372.  [ant. 1725, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTO do tenente de Infantaria, Francisco da Silva Roubão, ao rei [D. João V] solicitando ajuda 
de custo para se preparar para a viagem para Angola, onde ia servir no Regimento de Simão de 
Vasconcelos, durante o triénio do novo governador, general de batalha Paulo Caetano de Albuquerque, 
oferecendo-se como oficial de leva.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2372. 
 

2373.  1725, Janeiro, 27, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se escrevesse ao provedor-mor da Fazenda da 
Bahia para se declarasse o preço e o tempo pelos quais se arrematara o contrato do tabaco, referindo o 
que iria para a costa da Mina e para Angola. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 163. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2373. 
 

2374.  [ant. 1725, Fevereiro, 14] 
REQUERIMENTO do escrivão da receita do tesoureiro do Conselho Ultramarino, António de Sousa 
Pereira, ao rei [D. João V] solicitando ajuda de custo pelo trabalho que fizera no assento dos soldados que 
foram para Angola, no traslado dos livros dos ditos assentos e na assistência dos socorros. 
Obs.: a certidão anexa atesta que em 1722 o escrivão Bento de Abreu Bernardes recebera ajuda de custo 
por motivo idêntico; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2374. 
 

2375.  [ant. 1725, Fevereiro, 16] 
REQUERIMENTO do soldado Francisco da Silva Freire, ao rei [D. João V] solicitando as ordens 
necessárias para que o governador e capitão-general de Angola o deixasse regressar [a Portugal], uma vez 
que cumprira o tempo de serviço exigido a quem tivesse assentado praça de soldado para Angola 
voluntariamente, pedindo ainda para que a ordem não exigisse o pagamento de direitos, nem passasse 
pela chancelaria, porque era um soldado pobre e seria injusto ter despesas com algo que era um direito. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 161. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2375. 
 

2376.  1725, Março, 17, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], de Valentim [da] Veiga [da] Fonseca, declarando 
que o mestre do bergantim Nossa Senhora do Rosário e São Lourenço, Ventura Lopes de Sá, assinara o 
conhecimento do que levava para o reino de Angola. 
Obs.: m. est.; cargo e nome identificados no requerimento do tesoureiro, ver AHU_CU_001, Cx. 24, D. 
2451. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2376. 
 

2377.  [ant. 1725, Março, 19] 
REQUERIMENTO de António da Cunha de Andrade, morador na cidade de Luanda, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para poder provar, com as testemunhas indicadas, o pagamento que a sua sogra, 
Maria Gonçalves, dera pelo dote da sua filha, D. Luísa da Silva, actual mulher do suplicante, ao primeiro 
marido desta, Miguel de Andrade, em virtude de D. Páscoa da Silva, filha e herdeira de Maria Gonçalves e 
cunhada do suplicante, querer inscrever o pagamento do dito dote no inventário.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2377. 
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2378.  [ant. 1725, Março, 20] 
REQUERIMENTO do mestre da galera Santo António de Pádua, José Carvalho, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que o capitão-mor do presídio de Benguela e o ouvidor-geral de Angola, não o 
impedissem de ir resgatar escravos a Benguela e o despachassem para o Rio de Janeiro, pagando ele os 
direitos respectivos ao contratador do contrato de Angola. 
Obs.: m. est.; anexo: declaração, bilhete e provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 64 e 112. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2378. 
 

2379.  [ant. 1725, Março, 22] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da Ilha de São João de Cazanga, Roque Vieira Leitão, ao rei [D. João V] 
solicitando licença para sair de Angola, por dois anos, para tratar da sua saúde [em Portugal], levando a 
sua esposa, D. Violante de Oliveira, e a restante família, alegando os serviços prestados naquele reino 
durante dezasseis anos, como praça de soldado, alferes de ordenança e capitão dos homens do mar e 
costa. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2379. 
 

2380.  [ant. 1725, Março, 26, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão Clemente de Sousa Jácome, ao rei [D. João V] solicitando licença para 
passar [a Portugal] com a sua família, em virtude dos muitos problemas de saúde, tendo já servido em 
Angola perto de vinte anos. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2380. 
 

2381.  [ant. 1725, Março, 28, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do ajudante de tenente, Cipriano da Silva Rocha, ao rei [D. João V] solicitando o hábito 
de Cristo com tença, em satisfação dos serviços prestados no Brasil e em Angola, entre 1709 e 1722, 
como praça de soldado, alferes de Infantaria paga, capitão do terço do Quanza, capitão da Infantaria do 
terço pago que guarnecia o reino de Angola e ajudante de tenente do mestre de campo general daquele 
reino. 
Obs.: m. est.; auto numerado; anexo: informação de serviço, conhecimento, mandados, certidão, 
instrumento em pública forma e auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2381. 
 

2382.  [ant. 1725, Abril, 11, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão Álvaro de Carvalho, preso na cadeia da cidade de São Paulo da Assunção 
de Angola, ao rei [D. João V] solicitando alvará de fiança para poder tratar do seu livramento, uma vez que 
fora acusado do desaparecimento de duas escravas do licenciado Manuel Monteiro da Rocha, após a 
devassa tirada pelo juiz de fora da cidade. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2382. 
 

2383.  [post. 1725, Abril, 11] 
REQUERIMENTO de Francisco Matoso de Andrade, ao rei [D. João V] solicitando carta patente de 
confirmação do posto de coronel de ordenança, em que fora provido pelo governador [interino] de Angola, 
José Carvalho da Costa, em virtude da promoção de Lucas António Puga Dantas e Vasconcelos ao posto e 
capitão de Infantaria do terço pago. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2383. 
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2384.  [ant. 1725, Abril, 12, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO de Antónia Maria, viúva de António Fernandes, ao rei [D. João V] solicitando ordens 
para que o ouvidor de Angola executasse prontamente a sentença que ela alcançara contra o capitão 
Domingos da Cruz Ribeiro, testamenteiro do seu cunhado, João Francisco, para que desse modo o capitão 
fosse obrigado a dar-lhe o líquido dos bens da herança do cunhado. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2384. 
 

2385.  1725, Abril, 14, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre [a resposta do governador e capitão-general de Angola, António 
de Albuquerque Coelho de Carvalho, à ordem para nomear quem servisse o ofício de escrivão da 
Ouvidoria, uma vez que o escrivão da câmara lhe apresentara carta da propriedade do ofício de escrivão 
da Câmara, da Ouvidoria e da Almotaçaria], mas o governador duvidava que os ofícios pudessem ser 
servidos pela mesma pessoa; concordando com o procurador da Coroa em como os ofícios eram 
incompatíveis.  
Obs.: ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 161. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2385. 
 

2386.  1725, Abril, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos [oficiais da câmara da cidade de São Paulo da Assunção de Luanda], ao rei [D. João V] sobre 
o falecimento do governador António de Albuquerque Coelho de Carvalho, a 5 de Abril de 1725, tendo sido 
substituído pelo mestre de campo José Carvalho da Costa, conforme as leis de Sua Majestade, afirmando 
as boas expectativas que tinham nele devido à sua experiência, capacidade, zelo e espírito 
desinteressado. 
Obs.: ver consulta de 25 de Agosto de 1725 em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 161v; 
anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 72 e 71. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2386. 
 

2387.  1725, Abril, 18, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João V ao governador e capitão-general de Angola, António de Albuquerque 
Coelho de Carvalho, sobre a carta do governador de 28 de Julho de 1724, acerca dos descaminhos na 
arrecadação da Fazenda Real daquele reino, ordenando que mandasse as pessoas mais inteligentes e 
zelosas fazer um novo regimento para a administração da Fazenda, e o remetesse, com o seu parecer, ao 
Conselho Ultramarino para ser examinado. 
Obs.: a cópia é posterior à data indicada, uma vez que é assinada pelo secretário do governo de Angola, 
João José de Lima, que requereu a serventia do cargo em Maio de 1729, ver AHU_CU_001, Cx. 27, D. 
2640. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2387.  
 

2388.  1725, Abril, 19, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] sobre a morte do 
governador do António de Albuquerque Coelho de Carvalho, a 5 de Abril de 1725, e dele signatário ter 
ocupado o governo daquele reino conforme as leis de Sua Majestade, informando que os presídios das 
conquistas e do sertão estavam pacificados, possivelmente devido ao bom desempenho dos capitães-
mores. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2388. 
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2389.  1725, Abril, 19, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] reiterando os 
motivos subjacentes ao requerimento que fizera a solicitar licença para ir a Lisboa, com a sua família, 
devido aos achaques que a sua esposa sofria, tendo apresentado uma certidão comprovativa do químico 
D. Filipe Cortes Velasco. 
Anexo: requerimento e carta. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 74 e 80. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2389. 
 

2390.  1725, Abril, 19, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] sobre as fragatas 
francesas que aportaram naquele porto, com o argumento de lhes faltar mantimentos, tendo mandado o 
provedor da Fazenda dar-lhes parte do que pediam, porque desconfiava dos seus intentos e queria que 
partissem rapidamente, e mandado fazer rondas contínuas no rio do porto para evitar que fizessem 
comércio. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 75 e 78. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2390. 
 

2391.  1725, Abril, 19, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] remetendo a conta 
geral do rendimento e despesa da Fazenda Real de Angola, no ano de 1724. 
Anexo: carta e mapas. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 83 e 77; cx. 37, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2391. 
 

2392.  1725, Abril, 22, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do tenente-general de Angola, António da Fonseca Coutinho, ao rei [D. João V] sobre a morte do 
governador António de Albuquerque Coelho de Carvalho e o desacordo que teve com o Senado da câmara 
e o mestre de campo José Carvalho da Costa quanto ao tipo de cerimónias fúnebres a fazer; dando conta 
que o mestre de campo assumiu o governo daquele reino reunindo-se com o Senado, sem convocar os 
oficiais maiores da guerra, o que daria maior solenidade e autoridade ao acto. 
Anexo: despacho. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 146. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2392. 
 

2393.  [ant. 1725, Abril, 30] 
REQUERIMENTO do nomeado para juiz de fora de Angola, João Rodrigues de Matos, ao rei [D. João V] 
solicitando carta de provimento para que não surgissem duvidas entre ele o ouvidor-geral daquele reino 
[Francisco Pereira da Costa], sobre quem deveria exercer a ocupação de juiz dos órfãos, como sucedera 
no tempo do seu antecessor [Francisco Duarte dos Santos]. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 23, D. 2393. 
 

2394.  [ant. 1725, Maio, 3] 
REQUERIMENTO do nomeado para juiz de fora de Angola, João Rodrigues de Matos, ao rei [D. João V] 
solicitando o provimento de todas as ordens que se haviam passado ao seu antecessor [Francisco Duarte 
dos Santos]. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2394. 
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2395.  1725, Maio, 3, Lisboa 
CARTA do juiz do Crime da Sé Oriental, António Félix Fialho, ao rei [D. João V] sobre a origem da ordem 
por que fora libertado o capitão de uma nau da Índia, Álvaro de Sousa, que viera preso, por ordens régias, 
pela repartição do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2395. 
 

2396.  [ant. 1725, Maio, 5] 
REQUERIMENTO do nomeado para juiz de fora de Angola, João Rodrigues de Matos, ao rei [D. João V] 
solicitando o deferimento do pedido de ajuda de custo que fizera, pedindo que a ajuda fosse superior à 
concedida ao seu antecessor, [Francisco Duarte dos Santos], por não ter sido opositor ao cargo de juiz de 
fora, não ter recebido acrescentamento, as despesas serem muitas e o lugar em causa ter pouco 
rendimento. 
Anexo: requerimento, aviso, certidão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2396. 
 

2397.  [ant. 1725, Maio, 9] 
REQUERIMENTO do nomeado para juiz de fora de Angola, João Rodrigues de Matos, ao rei [D. João V] 
solicitando as ordens necessárias para tirar residência ao seu antecessor [Francisco Duarte dos Santos].  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2397. 
 

2398.  [ant. 1725, Maio, 9] 
REQUERIMENTO de Manuel Duarte, ao rei [D. João V] solicitando licença para sair de Angola para onde 
assentara praça de soldado a 24 de Janeiro de 1717, para aí cumprir cinco anos de degredo, alegando que 
já cumprira o tempo estipulado e quase mais três anos, e que a sua mulher e filhos, [em Portugal] 
necessitavam do seu amparo. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2398. 
 

2399.  [ant. 1725, Maio, 19] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria de uma companhia do terço pago da praça de Angola, Vitoriano 
de Faria e Melo [Varejão Castelo Branco], ao rei [D. João V] solicitando licença para ir [a Portugal] tratar da 
sua saúde, em virtude do clima e da falta de medicamentos não lhe permitirem melhorar. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2399. 
 

2400.  [ant. 1725, Maio, 21] 
REQUERIMENTO de Francisco Rodrigues de Sousa, ao rei [D. João V] solicitando o hábito de Cristo com 
tença paga num dos almoxarifados do reino, metade para ele e outra metade para a esposa, em satisfação 
pelos serviços prestados por ele, pelo seu pai, António Rodrigues de Sousa, e pelo seu avô, Álvaro 
Rodrigues de Sousa. 
Obs.: m. est.; datação aferida pela data do parecer contido no mesmo suporte; doc. incompl.; doc. 
numerado do fl. 1 ao 77, faltando os fl. 5 a 8, 17 a 32 e 35 a 37; anexo: certidões, mandados, 
conhecimentos, requerimentos, cartas, carta patente, instrumento em pública forma, provisões, alvarás, 
informação e autos dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 11; cx. 19, doc. 22, 11 e 13. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2400. 
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2401.  1725, Junho, 1, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim da Veiga [da] Fonseca, declarando que o 
capitão do navio Nossa Senhora da Encarnação, Valentim Rodrigues da Costa, não levava nada da parte 
do Conselho Ultramarino para o reino de Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 110. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2401. 
 

2402.  1725, Junho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V para a nomeação de pessoas para o posto de 
ajudante de tenente, que vagara devido à promoção de Cipriano da Silva Rocha ao posto de sargento-mor 
do terço que guarnecia a cidade de São Paulo da Assunção de Angola, sendo único candidato o capitão 
Lucas António de Puga Dantas e Vasconcelos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 162v-163. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2402. 
 

2403.  1725, Junho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V para a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Benguela, sendo candidatos Filipe de Sousa Meira, José Carreira Tavira e Francisco 
Matoso de Andrade, sendo escolhido Francisco de Sousa da Fonseca. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 163-163v; anexo: bilhete, requerimento e 
informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 99 e 160. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2403. 
 

2404.  1725, Junho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V para a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Ambaca, sendo único candidato Manuel Dias Soares, havendo votos a favor de José 
Carreira de Tavira e Francisco Matoso de Andrade, opositores ao posto de capitão-mor de Benguela. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 161v-162; anexo: bilhete, informação de serviço e 
auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 100; cx. 20, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2404. 
 

2405.  [ant. 1725, Junho, 12, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO de Clemente de Sousa Jácome, ao rei [D. João V] solicitando licença para ir [a 
Portugal], com a sua mulher, D. Catarina de Navas, devido à grave irritação de estômago de que sofriam 
ambos, que só piorava com os remédios da terra, necessitando de remédios eficazes e de termas. 
Anexo: certidão e requerimento.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2405. 
 

2406.  1725, Junho, 12, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 17 de Agosto de 1724, relativa à sua carta de 12 de Março de 1723, sobre as 
contas dos almoxarifes e dos feitores em funções desde 1716, e as despesas com a Infantaria, os 
presídios e os filhos da folha em 1722; alertando para a necessidade de fardar a Infantaria e a falta de 
pólvora e verbas para cobrir as despesas da Fazenda Real, sugerindo que o depositário pudesse cobrar 
todos os direitos dos escravos que saíssem daquele porto, porque era rendimento líquido onde não podia 
haver descaminho; informando que remetia certidão das diligências que fizera em relação à apresentação 
das contas e do aproveitamento da pólvora. 
Anexo: certidões, carta, relações e despacho. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 102; cx. 21, doc. 112 e 97.  
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2406. 
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2407.  1725, Junho, 12, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
remetendo as relações do rendimento e da despesa da Fazenda Real de Angola em 1724, faltando o 
rendimento dos contratos reais para a despesa anual. 
Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2407.  
 

2408.  1725, Junho, 12, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 20 de Novembro de 1724, sobre o requerimento do proprietário dos ofícios de escrivão da 
Ouvidoria e Almotaçaria, e escrivão da câmara daquela cidade, Manuel de Almeida Ribeiro, solicitando 
permissão para renunciar à propriedade do ofício de escrivão da câmara para quem casasse com uma das 
suas filhas, conforme fora concedido a Miguel Correia Gomes e a Cristóvão Ferreira; dando conta da 
veracidade dos fundamentos e da justiça do pedido, e da vantagem em separar os ofícios por implicarem 
muito trabalho e ficar a expedição deles mais rápida se fossem executados por duas pessoas.  
Obs.: ver consulta de 21 de Novembro de 1727, em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 56, fl. 71v; 
anexo: requerimento e certidões. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2408.  
 

2409.  1725, Junho, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre os 
governadores não terem ainda reformado o regimento daquela provedoria, porque queriam continuar a 
administrar toda a fazenda, ignorando os provedores; dando conta do atraso no pagamentos dos filhos da 
folha e da subserviência dos almoxarifes para com os governadores, vindo apenas despachar as portarias 
com os provedores; queixando-se que os provedores não tinham jurisdição quanto à Fazenda Real e que 
se não fosse o Conselho Ultramarino a fazer um novo regimento, os provedores nunca iriam exercitar 
plenamente a sua jurisdição e obrigação. 
Anexo: despachos. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 103; cx. 23, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2409. 
 

2410.  1725, Junho, 16, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre os prejuízos 
causados pelo facto do governador António de Albuquerque [Coelho de Carvalho] ter mandado o feitor 
comprar fazendas para se resgatar farinha no sertão, porque os abusos dos sargentos e soldados levavam 
muitos negros a despovoar as terras e a abandonar as plantações, provocando a escassez da farinha e o 
aumento do preço; informando que a maior parte do cobre que fora para aquele reino estava a ir para o 
Brasil, para os socorros da Infantaria, principalmente devido à acção do tenente general de Artilharia José 
Correia Leitão; dando conta que muita gente saía de Angola sem cumprir as diligências exigidas, podendo 
ir sem cumprir a totalidade do degredo ou deixando dívidas, e que os soldados andavam fora da cidade 
sem licença, mas continuavam a receber soldo; queixando-se que não podia agir e que os provedores da 
Fazenda não exerciam a sua jurisdição e os governadores administravam tudo. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2410. 
 

2411.  [ant. 1725, Junho, 17, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão Álvaro de Carvalho e Meneses, ao rei [D. João V] solicitando ordens para 
que o novo governador e capitão-general de Angola lhe desse posse do posto de capitão de cavalos, em 
virtude de estar disposto a comprar cavalos do Brasil, à sua custa, para formar uma tropa, pagando a 
Fazenda Real apenas o frete dos animais. 
Anexo: aviso. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2411. 
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2412.  1725, Junho, 22, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 16 de Maio de 1724, sobre a recuperação do porto de Quicombo, a norte de Benguela, a 
vassalagem prestada por aquele soba e seus circunvizinhos, e a ordem dada ao governador de 
Pernambuco e ao capitão-mor da Paraíba para enviarem soldados para suprir a falta que havia nos 
presídios de Caconda e Benguela; explicando que não era possível manter um homem branco no porto de 
Quicombo, porque o gentio era ganancioso e pouco domesticável, sendo por isso impossível travar o 
comércio do gentio com os estrangeiros naquele porto; afirmando que os soldados que deviam vir do Brasil 
ainda não tinham vindo e faziam muita falta. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2412. 
 

2413.  [ant. 1725, Julho, 12] 
REQUERIMENTO do físico-mor de Angola e cavaleiro fidalgo de Sua Majestade, Tomé Guerreiro 
Camacho Aboim, ao rei [D. João V] solicitando aumento do soldo, pagamento das casas em que morasse e 
provisão para que lhe dessem algumas praças em cada navio em que ali embarcassem escravos, 
alegando que tinha excesso de trabalho, curando no hospital real e na cidade de Luanda, assistindo todos, 
pretos forros, cativos, órfãos, conventos, viúvas, ricos e pobres, tendo por isso adoecido várias vezes nos 
nove anos em que servia a Infantaria daquele reino. 
Anexo: certidões e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 111. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2413. 
 

2414.  1725, Julho, 27, Lisboa 
ESCRITO do [secretário do Conselho Ultramarino], André Lopes de Lavre, ao [secretário de estado], Diogo 
de Mendonça Corte Real, sobre a conveniência de avisar o duque [de Cadaval, estribeiro-mor, D. Jaime 
Álvares Pereira de Melo] para lançar os bandos relativos ao tempo de serviço dos que assentassem praça 
de soldado para Angola. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2414. 
 

2415.  1725, Agosto, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] sobre os prejuízos 
causados pela ida da moeda de cobre daquele reino para o Brasil, e a consequente falta dela para o 
sustento daquele reino e para o pagamento da Infantaria, pelo que necessitavam de alguma moeda, 
podendo a mesma ser paga pelo contratador, embolsando assim a Fazenda Real sem ela correr qualquer 
risco; dando conta que a carestia de farinha para a Infantaria era tanta que mandara alguns donos de 
navios consegui-la em São Tomé. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2415. 
 

2416.  1725, Agosto, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] sobre a falta de 
soldados para o terço pago da guarnição da cidade, apesar das ordens régias para que viessem 
companhias de leva de Pernambuco e da Paraíba, faltando também cavalos, mas os navios vindos do 
Brasil traziam certidões atestando que não tinham capacidade para transportar os animais; sugerindo que 
os governadores do Brasil fossem advertidos para executarem as ordens régias. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2416. 
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2417.  1725, Agosto, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] sobre a pacificação 
em que estava o sertão e o presídio de Benguela, informando que apenas havia contendas no presídio de 
Caconda, devido ao mau procedimento do capitão-mor, Miguel de Melo, motivo que o levou a substituí-lo 
pelo capitão do Regimento do Quanza, Pedro Moreira de Carvalho da Silva, com o intuito de pacificar e 
fortificar o presídio. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2417. 
 

2418.  [ant. 1725, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO do provido na conezia da Sé de Angola, padre Pedro Torres Calmon, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão de mantimento para cobrar a côngrua que lhe pertencesse com a dita conezia. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2418. 
 

2419.  1725, Agosto, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o ajuste de fretamento estabelecido com os 
procuradores dos senhorios da nau Nossa Senhora do Paraíso e Todos os Santos, [sargento-mor António 
Rodrigues Campelo e o tenente-coronel José de Peres Campelo], moradores no Recife e Pernambuco, a 
fim de levarem o governador [Paulo Caetano de Albuquerque] e o socorro a Angola, tendo ouvindo os 
procuradores, [António de Oliveira da Mata] e o capitão da nau acerca dos preços do transporte e 
fretamento e condições em seu benefício; o concelho alertou para a necessidade dos armazéns 
fornecerem os víveres, uma vez que o conselho não tinha meios para avançar com a expedição. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 169; anexo: consulta, avisos e obrigações. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 115, 114 e 113. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2419. 
 

2420.  [ant. 1725, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO do contratador dos contratos de Angola, Congo, Luango, Benguela e mais conquistas 
daquele reino, Vasco Lourenço Veloso, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que o desembargador 
Alexandre Ferreira, apesar de servir no Tribunal da Mesa da Consciência, ficasse como conservador dos 
seus contratos, porque assim ele, os administradores, os procuradores e mais pessoas do expediente dos 
contratos poderiam ter os mesmos privilégios que tinham os contratadores do tabaco e os assentistas. 
Obs.: doc. cosido; os contratos são impressos; anexo: certidão e contratos.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 117. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2420. 
 

2421.  [ant. 1725, Agosto, 27] 
REQUERIMENTO do confeiteiro Domingos Rodrigues, ao rei [D. João V] solicitando que mandasse o 
tesoureiro do Conselheiro Ultramarino ou quem fosse responsável pelo rol de doces para os soldados que 
iam no socorro de Angola, para que continuasse a fazer os ditos doces, tanto por tanto, alegando que 
sempre os fizera para os soldados que iam na companhia dos governadores de Angola, sem que nunca 
tivesse havido queixa.  
Obs.: “tanto por tanto” é uma expressão idêntica a “ela por ela” ou “troca por troca”, que significa por igual 
preço ou em idênticas circunstâncias.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2421. 
 

2422.  [ant. 1725, Agosto, 30] 
REQUERIMENTO dos herdeiros do falecido governador e capitão-general de Angola, António de 
Albuquerque Coelho de Carvalho, ao rei [D. João V] solicitando as ordens necessárias para que fosse 
tirada residência do tempo em que ele exercera o governo daquele reino. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2422. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 407 / 1286 

 

2423.  [ant. 1725, Setembro, 13] 
REQUERIMENTO de Micaela Maria da Assunção, viúva do degredado Romão de Pina, ao rei [D. João V] 
solicitando licença para passar ao Rio de Janeiro, onde tinha parentes dispostos a ampará-la a ela e aos 
seus filhos, uma vez que requerera para ir para Angola com os filhos quando o marido fora degredado e 
ficara desamparada com a morte dele. 
Obs.: doc. cosido; anexo: requerimento e certidões. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 119. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2423. 
 

2424.  [ant. 1725, Setembro, 18] 
REQUERIMENTO de António Dias Pedroso, ao rei [D. João V] solicitando nomeação para servir de novo a 
ocupação de beneficiador e distribuidor dos mantimentos da nau Nossa Senhora do Paraíso e Todos-os-
Santos, que ia levar o novo governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, uma 
vez que já fora o mestre da dita nau e ocupara aquele lugar aquando da ida do governador anterior, 
António de Albuquerque Coelho de Carvalho. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 120. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2424. 
 

2425.  1725, Setembro, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre as 
licenças que o mestre de campo de Angola e governador [interino], José Carvalho da Costa, dava aos 
soldados do terço daquela praça para andarem no sertão e das queixas dos moradores por causa dos 
furtos que eles faziam, nas estradas, aos escravos, aos negros, aos forros; referindo que o governador 
também provia muitos cargos e renovara o de tenente-coronel em Álvaro de Carvalho, apesar do indivíduo 
ser um criminoso, tal como Manuel de Ornelas de Vasconcelos que provera como sargento-mor do 
Quanza; queixando-se que desde o falecimento do governador António de Albuquerque Coelho de 
Carvalho nunca mais se cumprira o regimento. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 121. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2425. 
 

2426.  1725, Setembro, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 22 de Dezembro de 1724, na qual se ordenava que remetesse uma relação 
dos livros necessários aos serviços da Fazenda Real e secretaria daquele governo; declarando que a 
Provedoria e secretaria tinham muitos livros, não necessitando de mais. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2426. 
 

2427.  [ant. 1725, Setembro, 20] 
REQUERIMENTO do nomeado para governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de 
Albuquerque, ao rei [D. João V] solicitando o vencimento do seu soldo desde o dia do embarque para 
aquele reino, como ajuda de custo. 
Anexo: aviso, bilhete e decreto. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2427. 
 

2428.  [ant. 1725, Setembro, 22] 
REQUERIMENTO de Gregório de Agrela, ao rei [D. João V] solicitando o deferimento de um requerimento 
que fizera anteriormente, no qual pedia um posto de capitão-mor em Angola ou noutra conquista, em 
satisfação dos serviços prestados. 
Obs.: doc. cosido; anexo: requerimentos e certidão. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 123. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2428. 
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2429.  [ant. 1725, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO do soldado Manuel de Oliveira, ao rei [D. João V] solicitando permissão para sair de 
Angola e regressar [a Portugal], em virtude de ter assentado voluntariamente praça de soldado em 1716 e 
já ter cumprido o tempo de serviço exigido, alegando ainda o facto de estar doente e necessitar de se 
tratar. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 162. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2429. 
 

2430.  [ant. 1725, Setembro, 28] 
REQUERIMENTO do nomeado para juiz de fora de Angola, João Rodrigues de Matos, ao rei [D. João V] 
solicitando as ordens necessárias para puder receber o seu ordenado desde o dia do embarque, tal como 
se concedera ao seu antecessor [Francisco Duarte dos Santos]. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 147. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2430. 
 

2431.  [ant. 1725, Outubro, 13] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor das capitanias de Muxima e Caconda, José da Nóbrega e 
Vasconcelos, ao rei [D. João V] solicitando alvará de fiança porque não tinha quem lhe tratasse do 
livramento nas culpas que resultaram da devassa que [o ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira da 
Costa], tirara ao levantamento do gentio contra o presídio de Caconda, alegando a seu favor os riscos que 
correu, a vitória obtida, o facto de estar preso na cadeia do Limoeiro, doente e precisar de se tratar, 
afirmando ainda que era inocente e que as culpas se deviam ao ódio do ouvidor. 
Obs.: m. est.; anexo: carta, bilhete, certidões. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 116; cx. 21, doc. 65.  
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2431. 
 

2432.  [ant. 1725, Outubro, 13] 
REQUERIMENTO de José Mendes, ao rei [D. João V] solicitando certidão do assentamento que fez como 
praça de soldado para o reino de Angola, para efeitos de um requerimento. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 125. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2432. 
 

2433.  [ant. 1725, Outubro, 13] 
REQUERIMENTO do mestre da nau Nossa Senhora do Paraíso e Todos-os-Santos, Francisco Marques, 
ao rei [D. João V] solicitando ajuda de custo como já havia sido dada a outros mestres de embarcações, 
em virtude de ir a Angola levar o novo governador [Paulo Caetano de Albuquerque] e os soldados enviados 
para aquele reino. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 126. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2433. 
 

2434.  [ant. 1725, Outubro, 13] 
REQUERIMENTO de Henrique Pereira Rosa, da cidade do Porto, ao rei [D. João V] solicitando provisão 
para ir advogar no reino de Angola ou em qualquer parte das conquistas, uma vez que tinha todos os 
requisitos necessários e servira quinze anos como escrivão da Correição do Civil de Lisboa. 
Anexo: bilhete, parecer e auto de justificação. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 127. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2434. 
 

2435.  [ant. 1725, Outubro, 13] 
REQUERIMENTO do fiel mestre da nau Nossa Senhora do Paraíso e Todos-os-Santos, Marcos da Silva, 
ao rei [D. João V] solicitando ajuda de custo porque ia a Angola levar o novo governador [Paulo Caetano de 
Albuquerque] e os soldados, e porque já fizera outras viagens àquele porto na ocupação de despenseiro da 
Infantaria, tendo para receber ajuda de custo e mantimentos.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 128. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2435. 
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2436.  [ant. 1725, Outubro, 19] 
REQUERIMENTO dos marinheiros da nau Nossa Senhora do Paraíso, de viagem para o reino de Angola, 
ao rei [D. João V] solicitando ordens para que pudessem levar nas suas caixas alguns géneros de fazenda 
sem pagar fretes, como era estilo acontecer naquela carreira e na do Brasil. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 125. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2436. 
 

2437.  [ant. 1725, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do soldado Nicolau Francisco, ao rei [D. João V] solicitando provisão para regressar [a 
Portugal], uma vez que já cumprira e até excedera o tempo de serviço exigido a quem assentava praça de 
soldado para Angola, alegando precisar de voltar para tratar das várias dependências que possuía. 
Anexo: bilhete e certidão.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 131. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2437.  
 

2438.  [ant. 1725, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Angola, Francisco Duarte dos Santos, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão para que lhe fosse pago, desde o dia em que tomou posse daquele lugar, o acrescentamento de 
ordenado aprovado na resolução da consulta de 24 de Maio de 1725 do Conselho Ultramarino, que 
analisara a carta do então governador, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, acerca do pedido de 
aumento do juiz de fora, alegando o suplicante que o mesmo fora concedido ao ouvidor[-geral, Francisco 
Pereira da Costa]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 55, fl. 258-258v; anexo: consulta, parecer, carta, 
certidões e bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 129; cx. 23, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2438. 
 

2439.  [ant. 1725, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão da nau Nossa Senhora do Paraíso e Todos-os-Santos, Francisco Álvares 
Moniz, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que no caso de não conseguir completar a carga do 
navio num dos portos do Brasil, pudesse completar noutro porto, pedindo ainda para regressar sozinho [a 
Portugal], alegando que ia a Angola levar o novo governador [Paulo Caetano de Albuquerque] e duzentos 
soldados, e já tinha provisão para ir carregar com preferência nos portos do Brasil, porque era uma das 
condições do fretamento. 
Anexo: escrito e provisões. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 132. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2439. 
 

2440.  1725, Novembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do tenente de Infantaria, 
Francisco da Silva Roubão, do regimento de Simão de Vasconcelos da província do Alentejo, solicitando 
para ir servir no reino de Angola durante o triénio do governador Paulo Caetano de Albuquerque, com 
quem sempre militara, mantendo o seu posto e soldo, tal como se fizera ao alferes Manuel Antunes do 
Regimento de Inácio Xavier [Vieira Matoso], alegando ser oficial benemérito e merecedor. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 55, fl. 274v-275v; anexo: parecer, requerimento, certidão 
e aviso.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 133 e 130. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2440. 
 

2441.  1725, Novembro, 7, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim [da] Veiga [da] Fonseca, declarando que 
a galera Nossa Senhora de Todo-o-Bem, de que era mestre João Luís Porto, que ia para o reino de 
Angola, não levava nada da parte do Conselho Ultramarino. 
Obs.: m. est.; cargo e nome identificados no requerimento do tesoureiro, ver AHU_CU_001, Cx. 24, 
D.2451.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 134. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2441. 
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2442.  [ant. 1725, Novembro, 8] 
REQUERIMENTO do soldado Manuel Rodrigues, da companhia do capitão Vitoriano de Faria e Melo 
[Varejão Castelo Branco], ao rei [D. João V] solicitando licença para sair de Angola e ir para onde houvesse 
melhores ares e alimentos para se poder tratar do apostema [abcesso] interno cirroso de que padecia.  
Anexo: requerimento, certidões e mandado. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 136 e 40.  
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2442. 
 

2443.  [ant. 1725, Novembro, 8] 
REQUERIMENTO do coadjutor da Sé [de Angola], padre André Correia Freire, ao [provedor da Fazenda 
Real de Angola], Francisco Pereira [da Costa], solicitando que mandasse ao escrivão da Fazenda Real 
para lhe passar certidão da ordinária que Sua Majestade mandara dar àquele cargo. 
Obs.: contem no mesmo suporte duas certidões. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 137. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2443. 
 

2444.  [ant. 1725, Novembro, 9] 
REQUERIMENTO do mestre espingardeiro de Angola, Francisco Vaz de Brito, ao rei [D. João V] 
solicitando licença para ir [a Portugal] buscar a sua mulher e os seus cinco filhos para irem morar com ele 
em Angola, para que todos pudessem viver mais comodamente do que se continuassem a dividir o seu 
ordenado entre eles, garantindo que deixaria no seu posto um oficial capaz para que o serviço de Sua 
Majestade não fosse afectado com a sua ausência. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 138. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2444. 
 

2445.  [ant. 1725, Novembro, 10] 
REQUERIMENTO de Josefa Maria e Sousa, viúva de Leonardo Gomes, ao rei [D. João V] solicitando que 
ordenasse ao juiz de fora ou ao ouvidor-geral de Angola, para tomarem as contas de Domingos da Cruz 
Ribeiro, testamenteiro do marido da suplicante, para que ele entregasse ao procurador dela o que lhe 
pertencia da herança de seu marido e de seu cunhado, António Gomes Crespo, que falecera em Angola, e 
que o governador daquele reino advertisse as pessoas que vinham ajudando o testamenteiro a fugir às 
suas obrigações, para não interferirem. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 139. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2445. 
 

2446.  [ant. 1725, Novembro, 18] 
REQUERIMENTO de D. Luísa Antónia de Mendonça, viúva do ex-governador e capitão-general de Angola, 
António de Albuquerque Coelho de Carvalho, ao rei [D. João V] solicitando a suspensão da residência que 
se devia tirar ao tempo de governo do seu marido, uma vez que o ouvidor de Angola não era amigo do seu 
marido e seria mais justo esperar que os recém nomeados ouvidor e juiz de fora chegassem a Angola e 
procedessem à devassa. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 143. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2446. 
 

2447.  [ant. 1725, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO do soldado José Pereira da Fonseca, ao rei [D. João V] solicitando provisão para poder 
regressar [a Portugal], atendendo a que assentara praça de soldado voluntariamente em 1720 e já 
cumprira o tempo de serviço exigido a quem fora para aquele reino sem pena de degredo. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 144 e 88. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2447. 
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2448.  [ant. 1725, Novembro, 29] 
REQUERIMENTO do mestre e piloto da galera Nossa Senhora de Todo-o-Bem, João Luís Porto, ao rei [D. 
João V] solicitando as ordens necessárias para que o capitão-mor do presídio de Benguela não o 
impedisse de ir àquele porto resgatar escravos e ali permanecer os dias que necessitasse. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 148. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2448. 
 

2449.  1725, Dezembro, 5. Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se escrevesse ao governador e provedor da 
Fazenda Real de Angola para que arrecadassem os fretes de todas as fazendas que iam na nau [Nossa 
Senhora do Paraíso e Todos os Santos], dos Campelos, [sargento-mor António Rodrigues Campelo e o 
tenente-coronel José de Peres Campelo], uma vez que a equipagem da nau não levava qualquer liberdade, 
nem mesmo para o capitão e oficiais. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 149. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2449. 
 

2450.  [ant. 1725, Dezembro, 12, Lisboa] 
REQUERIMENTO do fiel do tesoureiro do Conselho Ultramarino, Nicolau de Sequeira, ao rei [D. João V] 
solicitando remuneração pelo trabalho que tivera em assistir ao embarque de mantimentos e das duzentas 
praças que iam para o reino de Angola em companhia do governador Paulo Caetano [de Albuquerque], 
bem como dos petrechos, assistindo ainda a duas mostras de gente que se fizeram a bordo. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 150. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2450. 
 

2451.  [ant. 1725, Dezembro, 12, Lisboa] 
REQUERIMENTO do tesoureiro do Conselho Ultramarino, Valentim da Veiga da Fonseca, ao rei [D. João 
V] solicitando remuneração pelo trabalho que tivera em assistir ao apresto e assento das gentes que iam 
para o reino de Angola, às várias mostras e pagamentos feitos em terra e às duas mostras de gente que se 
fizeram a bordo. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 151. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2451. 
 

2452.  [ant. 1725, Dezembro, 14, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Ana Pereira, ao rei [D. João V] solicitando provisão para sair de Angola e regressar 
ao Brasil, porque tinha acompanhado o filho que fora degredado para aquele reino, por ordem do 
governador do Rio de Janeiro, tendo ela ido voluntariamente para lá, sem ter cometido nenhum crime. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão, mandado e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 152. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2452. 
 

2453.  [ant. 1725, Dezembro, 18] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do presídio de Caconda, Filipe de Sousa Meira, ao rei [D. João V] 
solicitando uma certidão onde constasse o dia, mês e ano em que se passara a carta patente de capitão-
mor de Caconda a Miguel de Melo, que servia naquele presídio. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 153. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2453. 
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2454.  [ant. 1725, Dezembro, 19, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Domingos Francisco, ao rei [D. João V] solicitando para ser desobrigado da fiança 
que dera para que o seu filho embarcasse como praça de soldado para o reino de Angola, como 
acontecera, pedindo ainda a certidão respectiva. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 154. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2454. 
 

2455.  1725, Dezembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Pedras [Negras], sendo candidatos Pedro Gomes Brasão, Pedro Fragoso de 
Freitas e Felisberto António da Nóbrega e Vasconcelos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 172v-173; anexo: bilhete e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 156 e 155. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2455. 
 

2456.  1725, Dezembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Muxima, sendo candidatos Pedro Fragoso de Freitas e Felisberto António da Nóbrega e 
Vasconcelos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 173; anexo: bilhete e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 157. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2456. 
 

2457.  [ant. 1725, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO do mestre e piloto da galera Nossa Senhora da Penha de França e Almas, Manuel 
Francisco dos Santos, ao rei [D. João V] solicitando as ordens necessárias para que o capitão-mor do 
presídio de Benguela não o impedisse de ir àquele porto resgatar escravos e permanecer ali os dias 
necessários. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 158. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2457. 
 

2458.  1725, Dezembro, 29, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador interino de Angola, José Carvalho da 
Costa, [de 8 de Junho de 1725, respondendo à provisão de 18 de Agosto de 1724, que ordenara ao então 
governador António de Albuquerque Coelho de Carvalho, para restituir ao tesoureiro da Junta das Missões 
a verba gasta no apresto na fragata Nossa Senhora da Atalaia, em que ia o capitão-de-mar-e-guerra José 
de Semedo Maia para destruir a fortaleza dos ingleses no porto de Cabinda, conforme explicara o 
governador em carta de 7 de Outubro de 1723, onde também dera conta das dificuldades que tinha de 
dinheiro para pagar a farinha para a Infantaria, pelo que tivera de valer-se do dinheiro do tesoureiro das 
Missões]; o conselho alertava para o facto do assunto ser da jurisdição da Junta das Missões, devendo 
remeter-se-lhe. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 162; anexo: cartas, despachos, relação e 
conhecimentos. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 159, 93 e 37; cx. 21, doc. 114. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2458. 
 

2459.  [ca. 1725] 
PROPOSTA aos mestres dos navios sobre o valor do frete de um navio que levasse a Benguela quinze ou 
vinte cavalos, mais Infantaria, ficando a cargo do dono do navio os custos com a aguada, as magedouras e 
mais apetrechos necessários aos animais, dando ainda de comer à gente de mar, pagando as soldadas, na 
ida e na volta, e durante o tempo que estiverem em Benguela. 
AHU-Angola, cx. 179, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2459. 
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2460.  1726, Janeiro, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] remetendo os 
papéis de serviço do sargento-mor Inácio Prates da Vide. 
Obs.: m. est.; anexo cosido e numerado do fl. 1 ao 12; anexo: auto de papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 1; cx. 22, doc. 122. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2460. 
 

2461.  1726, Janeiro, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] remetendo os 
papéis de serviço do capitão António da Silva. 
Obs.: m. est.; anexo cosido e numerado do fl. 1 ao 15; anexo: auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 2; cx. 22, doc. 145. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2461. 
 

2462.  [ant. 1726, Janeiro, 8, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel Pacheco, ao rei [D. João V] solicitando deferimento ao pedido de 
licença para regressar [a Portugal], pedindo dispensa do habitual parecer do governador daquele reino, 
pela demora que isso implicaria e o prejuízo que poderia causar ao suplicante, por ser idoso e doente, 
alegando ter agido sempre com zelo nos vários anos e nos vários postos militares em que servira. 
Obs.: datação com erro, datas aferidas em AHU_CU_PROVISÕES, Cod. 97, fl. 236; anexo: bilhete, 
requerimento e mandado. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2462. 
 

2463.  [ant. 1726, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO de António de Oliveira da Mata, procurador do sargento-mor António Rodrigues 
Campelo e do tenente-coronel José Peres Campelo, ao rei [D. João V] solicitando ordens para que o 
tesoureiro do Conselho Ultramarino pagasse ao suplicante o valor que este perdera na demora da saída da 
nau Nossa Senhora do Paraíso e Todos-os-Santos, pelo facto do tesoureiro não ter conseguido carregá-la 
a tempo e ter ficado retido à espera do retorno da nau de guerra Nossa senhora das Ondas. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2463. 
 

2464.  [ant. 1726, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da Vila de Massangano, Pedro Martins Marques, ao rei [D. João V] 
solicitando o pagamento dos seus soldos em dinheiro de letra ou licença para trocar a fazenda que lhe 
fosse dada como soldo, em virtude de Sua Majestade ter proibido os capitães-mores de negociar. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2464. 
 

2465.  [ant. 1726, Janeiro, 17, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do soldado João da Rocha Zuzarte, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que o 
governador e capitão-general de Angola lhe desse licença para passar ao Brasil, onde se poderia tratar dos 
seus achaques, alegando que cumprira o tempo de serviço e não cometera nenhum crime.  
Anexo: mandado. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2465. 
 

2466.  [ant. 1726, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO do Bispo de Angola, [frei Manuel de Santa Catarina], ao rei [D. João V] solicitando dez 
praças em cada navio que fosse para o Brasil, para enviar escravos e se prover com o necessário para o 
sustento da sua casa e da sua família, alegando que muitos escravos morriam naquelas viagens, razão 
pela qual solicitava as ditas praças. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2466. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 414 / 1286 

 

2467.  [ant. 1726, Janeiro, 18, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão da fortaleza de São Filipe do Penedo, Francisco Teixeira Sardinha, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão de confirmação do dito cargo, em que fora provido pelo governador [interino] 
de Angola, [José Carvalho da Costa]. 
Obs.: doc. com problemas de legibilidade; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2467. 
 

2468.  [ant. 1726, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO do Bispo de Angola, [frei Manuel de Santa Catarina], ao rei [D. João V] solicitando 
licença para ir à Bahia, em virtude de lá haver muitos médicos e boticas para se poder tratar e depois 
regressar ao seu Bispado apto a exercer as suas funções. 
Obs. m. est. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2468. 
 

2469.  [ant. 1726, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO do nomeado para capitão-mor de Benguela, Francisco de Sousa da Fonseca, ao rei [D. 
João V] solicitando o pagamento do soldo desde o dia em que embarcasse para Benguela, como ajuda de 
custo, uma vez que não tinha como pagar a passagem. 
Obs.: m. est.; anexo: provisão (minuta). 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2469. 
 

2470.  1726, Janeiro, 26, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre as 
irregularidades praticadas pelo mestre de campo, José Carvalho da Costa, após o falecimento do 
governador António de Albuquerque [Coelho de Carvalho], afirmando que mandara bater no cirurgião João 
Rodrigues da Guerra, que dispensara o escrivão dos órfãos, capitão José da Costa, com a conivência do 
juiz de fora [Francisco Duarte dos Santos], provendo em seu lugar António da Cunha de Andrade; 
alertando para a escassez e a carestia dos mantimentos, os abusos praticados no resgate de farinha e a 
ganância do governador na venda dos géneros. 
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 23, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2470. 
 

2471.  1726, Janeiro, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre o juiz de fora, 
Francisco Duarte dos Santos, ocupar mas não exercer bem o cargo de provedor, porque ao não tomar 
conta dos testamentos permitia apropriações indevidas e descaminhos, e ao não ver as contas dos 
rendimentos das confrarias e irmandades propiciava irregularidades ao ex-tesoureiro dos ausentes, 
tenente-general António da Fonseca Coutinho, dando azo que o actual tesoureiro dos ausentes, José 
Rodrigues Barbosa, continuasse a servir apesar de já ter excedido o seu tempo, não apresentando contas, 
nem remetido os livros ao tribunal da Mesa da Consciência. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2471. 
 

2472.  1726, Janeiro, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] remetendo a devassa 
que tirara aos oficiais da Guerra e da Fazenda a quem não se costumava tirar residência, averiguando se 
cumpriam ou não a lei que os proibia de fazer negócio, e apesar de saber que todos eles comerciavam, 
ninguém os denunciara devido ao poder dos seus postos; afirmando que na residência que os capitães-
mores faziam aos seus antecessores ficavam todos ilibados de culpa, tal como sucedera com os capitães-
mores de Muxima e de Massangano. 
Anexo: auto de devassa e despacho. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2472. 
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2473.  1726, Janeiro, 29, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
remetendo o total de escravos embarcados em 1725, identificando os portos de destino no Brasil, os navios 
que os transportaram, a quantidade de marfim embarcado e o rendimento do novo imposto de onde se 
pagavam os soldos do governador. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 15 e 59. 
AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2473. 
 

2474.  1726, Fevereiro, 2, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João V ao [superintendente da Casa da Moeda e Fundição das Minas], 
Eugénio Freire de Andrade, sobre a proposta deste a respeito dos ordenados do tesoureiro, dos 
ensaiadores, do fiel e do contínuo.  
AHU-Angola, cx. 27, doc. 129. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2474. 
 

2475.  1726, Fevereiro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Caconda, sendo candidatos Filipe de Sousa Meira, Simeão Pereira Bravo e Estevão de 
Faria Delgado. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 171v-172v; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 17 e 48. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2475. 
 

2476.  1726, Março, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre 
Álvaro de Carvalho [e Meneses] ter solicitado o posto de capitão de cavalos de Angola, obrigando-se a 
mandar vir do Brasil vinte cavalos; dando conta do prejuízo que daí resultaria para a Fazenda Real porque 
o dito Álvaro de Carvalho só graças à intervenção do juiz de fora [Francisco Duarte dos Santos] conseguira 
apresentar uma folha corrida limpa.  
AHU-Angola, cx. 23, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2476. 
 

2477.  1726, Março, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] sobre a chegada de 
um navio capitaneado por Faustino Soares, sem trazer cartas do reino, a pacificação em que estavam os 
sertões, a falta de víveres e a carestia da farinha; informando que escrevera ao vice-rei da Bahia, [Vasco 
Fernandes César de Meneses], a pedir alguma Infantaria, e que remetia a conta geral do ano de 1725. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2477. 
 

2478.  1726, Março, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] remetendo o termo 
do que se decidira na junta realizada com os ministros das Missões, e enviando a conta geral do que 
carregava sobre o tesoureiro da Junta das Missões, capitão Manuel Simões, a remeter à Bahia e ao Rio de 
Janeiro. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2478. 
 

2479.  1726, Março, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] sobre o terço da 
guarnição daquela praça não ter capitão devido ao falecimento de Manuel Carvalho Velho, sendo 
necessário mandar prover alguém para aquele porto. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2479. 
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2480.  1726, Março, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] remetendo a conta 
geral de 1725 e avisando que a despesa era maior do que a receita, nomeadamente devido ao preço da 
farinha para o sustento da Infantaria, tendo alguma sido comprada em Massangano e parte dela entregue 
em dinheiro; mencionando as vantagens de taxar as farinhas conforme a sua abundância, apesar de ser 
um procedimento proibido; sugerindo que os navios trouxessem do Brasil os mantimentos para a sua 
arqueação, para evitar as carestias que a chegada dos navios causava. 
Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2480. 
 

2481.  1726, Março, 8, Bahia 
CARTA do provedor-mor da Bahia, Bernardo de Sousa Estrela, ao rei [D. João V] sobre ter executado pela 
primeira vez desde que era provedor a ordem régia que ordenava que os navios que saíssem do Brasil em 
direcção ao reino de Angola, levassem cavalos, independentemente do tamanho das embarcações; 
explicando que até ali todos se escusavam com o privilégio do contrato ou a incapacidade dos cómodos, 
[como fora o caso do capitão e mestre do bergantim Santa Gertrudes e Almas, António de Oliveira Ribeiro]; 
pedindo informação quanto à existência de alguma limitação àquela ordem. 
Anexo: requerimento (cópia). 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2481. 
 

2482.  1726, Março, 8, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre o 
Bispo daquele reino [frei Manuel de Santa Catarina] não ter indicado clérigo para servir de capelão em 
determinado navio, razão que levara o signatário a não despachar a embarcação, até que se voluntariou 
um frade do Carmo; informando que o Bispo também quisera obrigar um capitão de navio a custear os 
mantimentos dos escravos que um clérigo embarcava no navio em que ia por capelão e que o Bispo 
andava em conflito com o cabido e faltava ao respeito ao signatário. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2482. 
 

2483.  1726, Março, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 1 de Agosto de 1725, que pedia o parecer do então governador, António de Albuquerque 
Coelho de Carvalho, acerca da pretensão de Álvaro de Carvalho e Meneses ao posto de capitão da tropa 
de cavalos, em troca dos cavalos que comprara no Brasil; afirmando que o suplicante era um dos principais 
moradores daquele reino, que já exercera vários cargos, que os cavalos faziam muita falta, que o frete dos 
animais seria menos dispendioso se Sua Majestade os requeresse, e que deveriam ser escolhidos pelos 
governadores para serem de boa qualidade. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 25.  
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2483. 
 

2484.  1726, Março, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 6 de Agosto de 1725, que pedia o parecer do então governador, António de Albuquerque 
Coelho de Carvalho, acerca da pretensão do capitão-mor Marcos Pereira Bravo para ser dispensado de 
novos cargos na câmara ou da Fazenda, alegando questões de idade e de doença; confirmando as razões 
apresentadas pelo suplicante. 
Anexo: requerimento e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 116.  
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2484. 
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2485.  [ant. 1726, Março, 9] 
REQUERIMENTO do soldado de cavalo da tropa da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, João 
José de Lima, ao rei [D. João V] solicitando licença de um ano para ir [a Portugal] tratar das dependências 
que possuía. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2485. 
 

2486.  1726, Março, 9, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] remetendo os 
papéis de serviço do capitão-mor José Correia de Sousa, que servira de sargento supra e do número, de 
alferes do terço pago daquela praça, de capitão de Infantaria e de sargento-mor do distrito do Quanza e de 
capitão-mor da barra do Quanza. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2486. 
 

2487.  [ant. 1726, Março, 22] 
REQUERIMENTO do soldado João da Costa Rocha, ao rei [D. João V] solicitando provisão de licença para 
que o governador e capitão-general de Angola o deixasse regressar [a Portugal], em virtude de ter 
cumprido o tempo de serviço exigido e estar doente, atestando que assentara voluntariamente praça de 
soldado em 1719. 
Anexo: certidões, mandado e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2487. 
 

2488.  1726, Março, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre o Bispo daquele 
reino [frei Manuel de Santa Catarina], proteger o clérigo João Teixeira de Carvalho, que fora provido pelo 
mesmo na dignidade de mestre-escola da Sé, ao invés de ser castigado por se envolver em crimes e 
contendas com o cabido, para além de ter negociado publicamente com um navio estrangeiro em 
Benguela, atacado a cutelo Mariana Fernandes, mulher casada com quem andava de concubinato, por 
desconfiar que ela se encontrava com o administrador do contrato real, André Ferreira Gil, tendo ainda 
mandado os seus negros benguelas espancar António Leitão Arnoso, pelas mesmas desconfianças; 
acusando o clérigo de ter subornado o mestre de campo [e governador interino, José Carvalho da Costa], e 
o juiz de fora, [Francisco Duarte dos Santos].  
AHU-Angola, cx. 23, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2488. 
 

2489.  1726, Março, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Santa Casa da Misericórdia da cidade [de Luanda], reino de Angola, Cristiano da 
Silva e […], ao rei [D. João V] sobre o governador daquele reino ter declarado louco e mandado prender, 
no hospital da Santa Casa, Simão dal Monda, por ter morto a tiro três negros, escravos dos moradores, 
mas vendo depois que errara quisera tirá-lo de lá sub-repticiamente, não lho permitindo o signatário, 
porque aquele era um lugar de imunidade; aguardando instruções sobre qual o procedimento a tomar.  
AHU-Angola, cx. 23, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2489. 
 

2490.  1726, Abril, 9, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador interino de Angola], José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] sobre as dúvidas e 
contendas que tinham ocorrido entre o cabido da Sé de Luanda e o Bispo de Angola, [frei Manuel de Santa 
Catarina], acerca do provimento do padre João Teixeira de Carvalho na dignidade de mestre-escola da Sé; 
acusando o ouvidor-geral de se ter posto do lado dos cónegos da Sé devido à má vontade que tinha para 
com o Bispo. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2490. 
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2491.  1726, Abril, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [Costa], ao rei [D. João V] sobre a residência que 
tirara ao falecido governador daquele reino, António de Albuquerque Coelho de Carvalho, salientando a 
rectidão e fidelidade com que o dito servira, afirmando que apenas uma testemunha, Álvaro de Carvalho, 
jurara contra ele, dizendo que não cumprira a lei que proibia o comércio, mas que a testemunha não era 
fiável porque o governador tinha-a prendido num caso do furto de uma negra. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2491. 
 

2492.  [ant. 1726, Maio, 7]  
REQUERIMENTO do mestre de campo do Regimento pago e governador [interino] de Angola, José 
Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] solicitando ordens para que lhe tirassem residência do tempo em que 
governou aquele reino, em consequência do falecimento do então governador, António de Albuquerque 
Coelho de Carvalho. 
Obs.: data aferida pela tomada de posse do governador Paulo Caetano de Albuquerque. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 142. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2492. 
 

2493.  1726, Maio, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de uma Companhia de Infantaria paga no terço que guarnecia a cidade de São Paulo da Assunção 
de Angola, que vagara devido à promoção de Francisco de Sousa da Fonseca ao posto de capitão-mor de 
Benguela, sendo candidatos José Pereira Travassos, Francisco Matoso de Andrade e Manuel Nunes Leal. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 194v-195. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2493. 
 

2494.  1726, Maio, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de uma Companhia de Infantaria paga no terço que guarnecia a cidade de São Paulo da Assunção 
de Angola, que vagara devido à promoção de Lucas António de Puga [Dantas e] Vasconcelos ao posto de 
ajudante do tenente daquele reino, sendo candidatos Manuel Nunes Leal, António Machado Homem e 
Francisco Matoso de Andrade. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 193v-194v; anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 34; cx. 24, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2494. 
 

2495.  1726, Maio, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a conveniência de ordenar ao vice-rei do 
Brasil [Vasco Fernandes César de Meneses] para fretar, por conta da Fazenda Real, algumas 
embarcações para levarem cinquenta cavalos ao reino de Angola, e outra para levar cinco ou seis éguas e 
um cavalo a São Tomé, para que se fizesse criação deles. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 195-195v; anexo: consulta. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 35 e 36. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2495. 
 

2496.  [1726, Maio, 16, Lisboa] 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre [as cartas] do mestre de campo [e governador interino] de 
Angola, José Carvalho da Costa, [acerca do procedimento do ouvidor-geral daquele reino, Francisco 
Pereira da Costa, de 8 de Junho de 1725, e uma carta deste, acusando o governador de ter libertado o 
sargento-mor António Vieira Guimarães, que ele mandara prender por estar implicado no levantamento do 
gentio de Caconda; o conselho sugeriu que se tirasse residência ao mestre de campo do tempo em que 
servira de governador. 
Obs.: datação aferida pela consulta, ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 162-162v; 
anexo: despachos, cartas e bandos. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 92, 89, 94, 95, 96, 97 e 103. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2496. 
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2497.  [ant. 1726, Maio, 22]  
REQUERIMENTO do capitão do navio São Lourenço e Almas, João Ferreira Salgado, ao rei [D. João V] 
solicitando ordens para que o capitão-mor do presídio de Benguela não o impedisse de negociar naquele 
porto e o deixasse lá permanecer os dias necessários. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2497. 
 

2498.  1726, Maio, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Cambambe, sendo único candidato Estevão Pais Souto, homem pardo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 198v-199; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2498. 
 

2499.  [ant. 1726, Maio, 24, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO de Maria da Cunha, mulher de João da Rocha, assistente na cidade de Luanda, ao rei 
[D. João V] solicitando ordens para que o governador e capitão-general de Angola a deixasse embarcar 
para o Rio de Janeiro, em companhia do marido, em virtude de ter vindo voluntariamente com o cônjuge 
quando este foi enviado pelo governador do Rio de Janeiro para servir seis anos em Angola, alegando que 
ele já servira o tempo exigido. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidão e mandado. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2499. 
 

2500.  1726, Junho, 10, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
sobre não ter ido à ilha da Madeira recolher a Infantaria que deveria levar para Angola, devido ao mau 
tempo, facto que o obrigou a continuar a viagem, uma vez que entrava demasiada água a bordo. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2500. 
 

2501.  1726, Junho, 10, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
sobre a sua chegada ao porto de Benguela a 23 de Abril e de ter encontrado o presídio com poucos 
soldados, a maioria deles esfomeados, doentes e sem remédios, situação idêntica à dos moradores e do 
gentio, devido à falta de chuva e de mantimentos, às doenças e à ausência de socorro, pelo que deixou a 
botica, várias arrobas de biscoito e algumas armas; dando conta da importância de Benguela e do risco 
que ela corria pela degradação da fortaleza e das muralhas e pelo reduzido calibre da artilharia; informando 
da carestia da farinha e de ter negado entrada a um navio da companhia [marítima] de Oostende, do 
Imperador [austríaco Carlos VI] tendo-lhe autorizado aguada no reino de Catumbela, vigiando-o para que 
não fizesse comércio.  
AHU-Angola, cx. 23, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2501. 
 

2502.  1726, Junho, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 12 de Novembro de 1725, relativa à carta do provedor-mor da Fazenda do 
estado do Brasil [de 18 de Junho de 1725], e à obrigação de remeter ao provedor-mor do Brasil o dinheiro 
do cobre e dos livros do Conselho Ultramarino; dando conta que remeteria o dinheiro apesar das 
dificuldades da Fazenda de Angola, atendendo à despesa da [nau] capitânia que levara o governador 
[Paulo Caetano de Albuquerque] e os altos preços dos mantimentos para a Infantaria.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 140.  
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2502. 
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2503.  1726, Junho, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] remetendo a certidão 
do registo da ordem régia de 17 de Maio de 1725 que ordenava que os ouvidores gerais, como 
corregedores e provedores da comarca, tomassem contas aos procuradores da câmara, examinassem as 
posturas e anualmente tomassem as contas das despesas do conselho e os abatimentos feitos aos 
mestres dos navios nos subsídios que pagavam ao Senado pela aguardente.  
Anexo: carta e certidões. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2503. 
 

2504.  1726, Junho, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] remetendo a certidão 
do registo da provisão de 23 de Setembro de 1723, na qual se estranhava ao ouvidor-geral pretender que o 
juiz de fora daquele reino, [Francisco Duarte dos Santos], colocasse no cimo dos agravos que lhe dirigira a 
expressão “senhor ouvidor-geral”. 
Anexo: carta e certidões. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2504. 
 

2505.  [ant. 1726, Julho, 8]  
REQUERIMENTO de Manuel Pinto da Costa, ao rei [D. João V] solicitando o hábito de Cristo, com tença, 
em satisfação dos vinte e três anos de serviço em Angola, como soldado e capitão das fortalezas. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; ver AHU_CU_CONSULTAS DE MERCÊS GERAIS, Cod. 87, fl. 376v-377; auto 
numerado do fl. 1 a 18; anexo: auto dos papéis de serviço e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 45; cx. 21, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2505. 
 

2506.  1726, Julho, 11, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 15 de Novembro de 1725, relativa à suspensão da residência do falecido governador António 
de Albuquerque Coelho de Carvalho, informando que a devassa tirada já fora remetida ao Conselho 
Ultramarino.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 141 e 142.  
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2506. 
 

2507.  1726, Julho, [29], Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Fazenda visse [a carta do 
governador interino de Angola, José Carvalho da Costa e a carta dos oficiais da Câmara, sobre a venda 
das praças dos navios e o arrendamento separado dos dízimos da cidade de Luanda e das conquistas]. 
Anexo: cartas, provisões (cópias) e despacho 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 81 e 124; cx. 21, doc. 86.  
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2507. 
 

2508.  1726, Agosto, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre as ameaças e 
subornos do Bispo de Angola [frei Manuel de Santa Catarina], e do mestre de campo [José Carvalho da 
Costa], a fim de protegerem o juiz de fora, Francisco Duarte dos Santos, a quem ele signatário tirara 
residência; referindo que nomeara como procurador o tenente-general António da Fonseca Coutinho e que 
ouvira várias testemunhas, tendo o juiz de fora saído culpado de crime e irregularidades, nomeadamente 
na causa entre o Bispo e o cabido, na observância da lei que proibia o comércio, nas vantagens que tirara 
numa sociedade que tivera com Miguel de Andrade, bem como na execução dos inventários dos órfãos, 
nas contas das capelas, confrarias e testamentos, exercendo sem zelo e sendo odiado. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 47.  
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2508. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 421 / 1286 

 

2509.  1726, Agosto, 7, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João V ao governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de 
Albuquerque, ordenando que remetesse o traslado do regimento da Provedoria daquele reino e todas as 
provisões sobre a mesma, conferindo com o provedor da Fazenda Real o que devia ser acrescetado e 
apontado às dúvidas existentes.  
Obs.: a cópia é posterior à data indicada, uma vez que é assinada pelo secretário do governo de Angola, 
João José de Lima, que requereu a serventia do cargo em Maio de 1729, ver AHU_CU_001, Cx. 27, D. 
2640. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2509.  
 

2510.  1726, Agosto, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outra, de 27 de Junho de 1725, na qual não 
votaram todos os conselheiros, e onde se analisara o requerimento do sargento-mor e dos capitães de 
Infantaria de Angola, solicitando que lhes fosse dobrado o soldo, tal como se concedera ao mestre de 
campo e aos capitães-mores dos presídios daquele reino, [em virtude de ter sido proibido o negócio e o 
comércio aos oficiais militares, ficando por isso sem meios para se sustentarem decentemente]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 55, fl. 263v-264 e 347v; anexo: pareceres, consulta, 
carta, aviso, requerimento, instrumento em pública forma e lembrete. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 51, 50 e 91; cx. 22, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2510. 
 

2511.  [ant. 1726, Agosto, 12]  
REQUERIMENTO do primeiro capitão do navio francês Saint Jacques de Nantes, José Chalot, ao rei [D. 
João V] solicitando ordens para que o governador do Rio de Janeiro, Aires de Saldanha [de Albuquerque] 
lhe deixasse vender as fazendas que foram no dito barco, o qual chegara àquele porto em 1723 incapaz de 
prosseguir viagem para Angola, tendo o suplicante obtido autorização para vender o casco do navio – que 
usou para pagar aos marinheiros –, alegando que guardara as ditas fazendas nos armazéns de Sua 
Majestade e que a venda delas lhe permitiria comprar outra embarcação para chegar a Angola e evitar 
prejuízos maiores.  
Obs.: m. est.; anexo: certidões, requerimentos, rol e provisão. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2511. 
 

2512.  1726, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre os inconvenientes de enviar o francês Pedro 
Brois degredado para Angola ou outra conquista, porque para além de os estrangeiros serem proibidos 
nessas partes, poderia obter informações para que alguma nação estrangeira se estabelecesse ali, como 
haviam feito os ingleses em Cabinda, sendo necessário informar o Tribunal do Santo Ofício para que o 
sentenciado não fosse para Angola. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 203v-204; consulta sem resolução. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2512. 
 

2513.  [ant. 1726, Agosto, 30, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO de Jacinto Pereira de Macedo, morador em Angola, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão para poder ir, com a sua mulher, à cidade da Bahia, para se tratar, alegando que servira sete anos 
na cidade de Luanda, nomeadamente como sargento-mor da ordenança. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2513. 
 

2514.  [ant. 1726, Agosto, 30]  
REQUERIMENTO do nomeado para capitão-mor do presídio de Muxima, Pedro Fragoso de Freitas, ao rei 
[D. João V] solicitando escusa daquele provimento, porque quando o requerera era solteiro e desobrigado 
e no momento era casado e tinha duas cunhadas ao seu cargo. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2514. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 422 / 1286 

 

2515.  1726, Setembro, 10, [Lisboa] 
ESCRITO de Manuel Monteiro da Rocha, ao [secretário do Conselho Ultramarino], André Lopes de Lavre, 
sobre o valor do cobre em Angola e no Brasil. 
Obs.: o remetendo era ex-procurador da Fazenda Real de Angola. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2515. 
 

2516.  [ant. 1726, Outubro, 9] 
REQUERIMENTO do almoxarife da ilha da Madeira, Manuel Martins Rocha, ao rei [D. João V] solicitando 
que o tesoureiro do Conselho Ultramarino lhe pagasse a quantia que ele despendera ao preparar a leva de 
soldados que foram para o reino de Angola. 
Obs.: contem no mesmo suporte o parecer do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2516. 
 

2517.  1726, Outubro, 9, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA [dos oficiais da câmara de Luanda], ao rei [D. João V] sobre a ganância de uns ter destituído o 
povo do cobre enviado para aquele reino, uma vez que o mandavam para o Brasil, em vez de letras, 
faltando depois moeda para o sustento da Infantaria; pedindo que o cobre enviado para Angola tivesse 
cunho, peso e valor diferentes do usado no Brasil para evitar o seu extravio. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2517. 
 

2518.  1726, Outubro, 18, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino sobre o parecer do procurador da Coroa, Belchior do Rego de 
Andrade, acerca das cartas do Bispo de Angola, frei Manuel de Santa Catarina, da carta do ouvidor-geral, 
Francisco Pereira da Costa, e dos agravos dos cónegos contra o provimento do clérigo mulato João 
Teixeira de Carvalho na dignidade de mestre-escola da Sé da cidade de São Paulo da Assunção de 
Luanda, e a criação do juízo da Coroa naquele reino. 
Anexo: escrito, cartas e certidões 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 59 e 10. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2518. 
 

2519.  [ant. 1726, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel da ordenança de Angola, Álvaro de Carvalho e Meneses, ao rei [D. 
João V] solicitando confirmação da carta patente passada pelo governador [interino, José Carvalho da 
Costa], que o provera naquele posto, sem soldo pago pela Fazenda Real. 
Anexo: certidão e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2519. 
 

2520.  1726, Novembro, 27, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 19 de Outubro de 1725, relativa ao desconto que se devia fazer nos soldos do 
governador daquele reino, Paulo Caetano de Albuquerque, devido ao empréstimo que recebera, e ao envio 
do respectivo valor ao provedor-mor da Fazenda Real do Rio de Janeiro para ser remetido [a Lisboa]; 
dando conta que informara o governador, mas que ele signatário não podia executar a ordem porque a 
administração da Fazenda Real não se fazia sem passar pelo governador.  
AHU-Angola, cx. 22, doc. 142. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2520. 
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2521.  1726, Novembro, 27, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 12 de Novembro de 1725, relativa à carta do provedor-mor da Fazenda da 
Bahia, [Bernardo de Sousa Estrela], de 18 de Junho de 1725, onde dizia não ter recebido do provedor de 
Angola o dinheiro do cobre e dos livros enviados pelo Conselho Ultramarino àquele reino; informando que 
não podia cumprir a ordem porque a administração da Fazenda Real estava sob a tutela dos governadores 
e eles argumentavam que o rendimento da Fazenda Real era inferior à despesa.  
Anexo: carta e certidão. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 62; cx. 22, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2521. 
 

2522.  1726, Novembro, 27, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 29 de Março de 1723, relativa ao desconto a fazer na côngrua do Bispo frei 
Manuel de Santa Catarina, em virtude do empréstimo que recebera por ajuda de custo; informando que o 
desconto anual seria feito, mas que o seu envio ao Conselho Ultramarino dependia da ordem do 
governador daquele reino, uma vez que sem o seu consentimento, o signatário nada poderia executar. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2522. 
 

2523.  1726, Novembro, 27, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 12 de Novembro de 1725, relativa à carta do provedor-mor da Fazenda da 
Bahia, [Bernardo de Sousa Estrela], de 18 de Junho de 1725, onde declarava não ter recebido do 
signatário o dinheiro para a assistência da mulher e dos filhos do capitão-mor do [presídio] de Caconda, 
Miguel de Melo; informando que enviara a importância para a assistência da família de Miguel de Melo e da 
mulher do capitão de Infantaria, Francisco de Sousa da Fonseca, em letra dos contratadores, assinada 
pelo mestre de um patacho, Manuel da Costa Meira, da qual remetia a certidão, enviando 2ª via da letra ao 
provedor do Brasil para que a mesma fosse cobrada. 
Anexo: carta e certidões. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 67; cx. 22, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2523. 
 

2524.  [ant. 1726, Novembro, 29] 
REQUERIMENTO do capitão da fortaleza de Nossa Senhora da Guia, António de Campos Silva, ao rei [D. 
João V] solicitando a carta patente de confirmação naquele posto em que fora provido inicialmente pelo 
mestre de campo e governador [interino], José de Carvalho da Costa, e depois pelo governador Paulo 
Caetano de Albuquerque. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2524. 
 

2525.  [ant. 1726, Dezembro, 2, Lisboa] 
REQUERIMENTO de José da Cruz Ribeiro, ao rei [D. João V] solicitando dispensa do tempo que lhe 
faltava para perfazer os vinte anos de idade, para que lhe fossem entregues os bens do seu pai, [Domingos 
da Cruz Ribeiro], falecido em Angola, de onde ele suplicante era natural e de onde viera com quatro anos 
para ser criado em Lisboa por uma tia, Catarina Francisca. 
Anexo: certidão e bilhete.  
AHU-Angola, cx. 23, doc. 66 e 71. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2525. 
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2526.  [post. 1726, Dezembro, 5]  
REQUERIMENTO do capitão-mor do presídio de Muxima, José Fernandes, ao rei [D. João V] solicitando 
provimento no posto de capitão de Infantaria do terço pago daquele reino, que vagara na companhia que 
fora do capitão Manuel Carvalho Velho, alegando que servira vinte a quatro anos em Angola, como praça 
de soldado pago do terço, cabo de esquadra, sargento supra e do número, alferes, ajudante supra e do 
número, capitão e sargento-mor do distrito do Quanza e por fim capitão-mor do presídio de Muxima. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; auto numerado do fl. 1 a 27; anexo: mandado, certidões, auto dos papéis de 
serviço, parecer (cópia) e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2526. 
 

2527.  [ant. 1726, Dezembro, 6] 
REQUERIMENTO do tenente-general da conquista de Angola, Roque Vieira Leitão, ao rei [D. João V] 
solicitando a carta patente de confirmação do dito posto, no qual fora provido pelo governador daquele 
reino, Paulo Caetano de Albuquerque, devido à promoção de José Carreira Tavira ao posto de capitão-mor 
do presídio de Ambaca. 
Obs.: m. est.; anexo: cartas patentes. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 68; cx. 24, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2527. 
 

2528.  1726, Dezembro, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre a 
chegada do governador Paulo Caetano de Albuquerque e das diligências que o signatário fizera para 
vistoriar a carga do navio que trouxera o ministro e fazer boa arrecadação dos fretes, tendo recolhido os 
sobejos de trastes e mantimentos pertencentes à Infantaria e feito relação das contas de toda a 
arrematação efectuada. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2528. 
 

2529.  1726, Dezembro, 14, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre o 
governador Paulo Caetano de Albuquerque ter mandado ao feitor da Fazenda Real remeter parte do seu 
soldo dele governador, numa letra assinada pelo capitão do navio dos contratadores, Manuel Pereira de 
Almeida, que ele signatário remetera ao provedor-mor da Bahia, [Bernardo de Sousa Estrela], para que 
seguisse na frota para o Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 142. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2529. 
 

2530.  [ant. 1726, Dezembro, 16] 
REQUERIMENTO do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. 
João V] solicitando três anos para liquidar o empréstimo que recebera por conta dos soldos, ao embarcar 
para aquele reino, em virtude de ter feito muitos gastos na jornada e continuar a fazê-los devido à carestia 
daquela conquista, não podendo satisfazer a dívida num só ano.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2530. 
 

2531.  1726 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por João Correia, em Angola, entre 
17 de Outubro de 1697 e 13 de Abril de 1722, como praça de soldado, cabo de esquadra, sargento supra e 
do número, alferes e ajudante supra e do número do sargento-mor do terço pago daquele reino. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2531. 
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2532.  [ant. 1727, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTO do capitão de uma das companhias de ordenança da cidade de São Paulo da Assunção 
de Angola, Pedro Marques Pereira, ao rei [D. João V] solicitando a carta patente de confirmação do dito 
posto, no qual fora provido pelo governador [interino] daquele reino, José Carvalho da Costa. 
Obs.: anexo com letras capitulares decoradas; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2532. 
 

2533.  [ant. 1727, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria de Angola, José Pereira Travassos, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que lhe fossem pagos os soldos desde o dia do seu embarque. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2533. 
 

2534.  [ant. 1727, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria de Angola, José Pereira Travassos, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que lhe fossem pagos os soldos, na cidade de Luanda, desde o dia do seu 
embarque, tal como se concedera ao capitão-mor de Benguela, Francisco de Sousa da Fonseca. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2534. 
 

2535.  [ant. 1727, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO do soldado, António de Freitas Bulhões, ao rei [D. João V] solicitando certidão do 
assentamento que fizera, voluntariamente, para ir para o reino de Angola com o governador D. Lourenço 
de Almada. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2535. 
 

2536.  [ant. 1727, Fevereiro, 4] 
REQUERIMENTO de Manuel de Almeida e Silva, ao rei [D. João V] solicitando duas vias da provisão pela 
qual se ordenara ao provedor-mor da Fazenda da Bahia, Bernardo de Sousa Estrela, para lhe satisfazer a 
letra que tinha pago ao anterior Bispo de Angola, D. Luís Simões Brandão. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2536. 
 

2537.  1727, Fevereiro, 18, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de Álvaro de Carvalho e Meneses, solicitando o 
posto de capitão da tropa de cavalos, em troca dos cavalos que comprara no Brasil, e sobre o parecer que 
o governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque dera acerca do pedido. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 56, fl. 27v-28; ver também o parecer do governador 
interino, José Carvalho da Costa, em AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2483 e a carta do provedor da Fazenda 
Real sobre o mesmo assunto, em AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2476; anexo: parecer (minuta) e requerimento.  
AHU-Angola, cx. 23, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2537. 
 

2538.  1727, Fevereiro, 20, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Fazenda analisasse [a carta do 
governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, sobre a arrecadação da Fazenda 
Real e a elaboração de um regimento]. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2538. 
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2539.  [ant. 1727, Fevereiro, 21] 
REQUERIMENTO do nomeado para capitão-mor de Infantaria paga de Angola, José Pereira Travassos, ao 
rei [D. João V] solicitando o adiantamento de seis meses de soldo, [em Lisboa], por empréstimo, tal como 
se concedera ao governador de Cabo Verde, António Vieira, e a outras pessoas, para se poder preparar 
para a viagem. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2539. 
 

2540.  [ant. 1727, Fevereiro, 27] 
REQUERIMENTO do cabido da Sé da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, ao rei [D. João V] 
solicitando seis capelães efectivos, um mestre-de-cerimónias, um subchantre e quatro moços do coro para 
os ofícios do coro e a celebração do culto, pedindo também paramentos para os vários tempos litúrgicos e 
melhores côngruas para os cónegos, consignadas no dinheiro das missões, dos contratos das 
aguardentes, dos dízimos ou dos subsídios impostos aos escravos embarcados para o Brasil. 
Obs.: m. est.; o governador Paulo Caetano de Albuquerque deu parecer sobre o pedido e anexou um ofício 
do deão da Sé de Luanda, Gregório Rodrigues da Silva; anexo: lista, carta, ofício, despacho e escrito. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 85 e 10; cx. 24, doc. 9 e 5. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2540. 
 

2541.  [ant. 1727, Março, 3] 
REQUERIMENTO do capelão do terço da guarnição da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, 
padre Francisco Rodrigues da Silva, ao rei [D. João V] solicitando que ordenasse ao provedor da Fazenda 
Real de Angola para o satisfazer dos soldos que lhe eram devidos há vários anos e lhe pagasse o soldo 
que fosse vencendo em moeda de cobre, pedindo ainda que em cada pagamento lhe dessem farinha para 
o seu sustento e da sua irmã donzela. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidão e mandado. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2541. 
 

2542.  1727, Março, 6, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se escrevesse ao governador e capitão-general de 
Angola, [Paulo Caetano de Albuquerque], sobre as fortificações necessárias àquela cidade e a construção 
da nova fortaleza, referindo o parecer do engenheiro-mor [do reino, Manuel de Azevedo Fortes]. 
Anexo: carta, carta (cópia de capítulo) e escrito. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 87, 82 e 83; cx. 178, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2542. 
 

2543.  1727, Março, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CERTIDÃO passada pelo secretário do governo de Angola, coronel Estevão José de Lima, atestando que a 
3 de Março o tenente-general António da Fonseca Coutinho apresentara os seus papéis de serviço, a fim 
de serem examinados e remetidos ao Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2543. 
 

2544.  1727, Março, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CERTIDÃO passada pelo secretário do governo de Angola, coronel Estevão José de Lima, atestando que a 
3 de Março o capitão João Dantas apresentara ao governador daquele reino, Paulo Caetano de 
Albuquerque, os seus papéis de serviço, a fim de serem examinados e remetidos ao Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2544. 
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2545.  1727, Março, 11, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
remetendo as certidões relativas ao número de navios, de escravos e de pontas de marfim que saíram 
daquele porto e o rendimento de todos os direitos. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2545.  
 

2546.  1727, Abril, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 3 de Agosto de 1726, que ordenava aos moradores para encontrarem um 
médico que quisesse ir para aquele reino e lhe dessem ajuda de custo, em virtude da carta do mestre de 
campo e governador [interino], José Carvalho da Costa, de 19 de Abril de 1725, referir os prejuízos 
causados pela falta de médico, e a incapacidade, ignorância e maldade do físico-mor [Tomé Guerreiro 
Camacho e Aboim]; informando que não tinham meios para uma ajuda de custo e que o físico-mor estava 
disponível porque fora preso pelo Santo Ofício 
Anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 49; cx. 22, doc. 76 e 82.  
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2546. 
 

2547.  1727, Abril, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
sobre o físico-mor Tomé Guerreiro Camacho, explorar e prejudicar os moradores, os ministros, o tenente-
general, o sargento-mor e os governadores João Manuel [de Noronha], Henrique de Figueiredo [e Alarcão] 
e António de Albuquerque [Coelho de Carvalho]; afirmando ainda que o dito físico lhe roubara uns papéis e 
que acabara por ser preso por ordem do Bispo por crimes pertencentes ao Santo Ofício. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2547.  
 

2548.  1727, Abril, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 3 de Agosto de 1726, relativa à carta do mestre de campo e governador 
[interino], José Carvalho da Costa, de [1]9 de Abril de 1725, referindo o falecimento do capitão-mor do 
presídio de Muxima, António de Atouguia Bettencourt e a nomeação de José Fernandes para aquele lugar, 
a falta de soldados no terço pago que defendia a cidade e socorria os presídios de Benguela e Caconda, a 
necessidade de consertar os fortes de São Miguel e Santo Amaro, e a diferença de opinião entre o ex-
governador António de Albuquerque [Coelho de Carvalho] e o mestre de campo [José Carvalho da Costa] 
quanto à reedificação da fortaleza de Nossa Senhora das Necessidades; dando conta do estado de ruína 
da fortaleza da ponta da ilha de Nossa Senhora da Flor da Rosa, da falta de meios para obras e o 
pagamento dos soldados; informando que José Fernandes governava muito bem o presídio de Muxima. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 93; cx. 22, doc. 73.  
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2548. 
 

2549.  1727, Abril, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 31 de Janeiro de 1726, relativa à carta do governador [interino], José Carvalho 
da Costa, de 8 de Junho de 1725, sobre ter verificado a qualidade da pólvora e ter levado toda a pedra 
lavrada da fortaleza da ponta da ilha de Nossa Senhora da Flor da Rosa para o porto de Nossa Senhora do 
Cabo, para a usar na fortaleza do Penedo; alertando para a inutilidade de parte da pólvora, o mau estado 
do forte de Nossa Senhora da Guia e a reedificação do forte de São Miguel. 
Obs.: m. est.; anexo: carta e despacho. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 94; cx. 22, doc. 91 e 113. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2549.  
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2550.  1727, Abril, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 3 de Agosto de 1726, relativa à carta do mestre de campo e governador 
[interino], José Carvalho da Costa, de 22 de Junho de 1725, acerca da extinção da tropa de cavalos e de 
os navios vindos do Brasil trazerem certidões atestando que não tinham capacidade para transportar os 
animais; informando da omissão dos governadores do Brasil naquela matéria e da vantagem da proposta 
do tenente-coronel de ordenança, Álvaro de Carvalho e Meneses, em trazer cavalos do Brasil, à sua custa, 
em troca do posto de capitão da tropa de cavalos. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 96; cx. 22, doc. 109. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2550. 
 

2551.  1727, Abril, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 25 de Junho de 1726, relativa à sua carta de 27 de Janeiro de 1727, acerca de 
não ter recolhido a Infantaria da ilha da Madeira devido ao mau tempo, de não ter enviado o termo do 
capitão, dos pilotos e dos marinheiros acerca do sucedido, de ir tentar completar o número de soldados e 
de os governadores da Bahia, da Paraíba e de Pernambuco terem recebido ordens para lhe enviarem 
gente; dando explicações quanto ao termo, às recrutas de vagabundos e ao atraso na chegada das levas 
vindas do Brasil. 
Anexo: despacho.  
AHU-Angola, cx. 23, doc. 97 e 100. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2551. 
 

2552.  1727, Abril, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 23 de Julho de 1726, relativa à carta do provedor da Fazenda Real daquele 
reino, Francisco Pereira [da Costa], de 16 de Junho de 1725, sobre não ter podido remeter ao provedor-
mor da Fazenda Real da Bahia, [Bernardo de Sousa Estrela], o dinheiro da assistência da mulher do 
capitão-mor de Caconda, Miguel de Melo, e o valor do empréstimo que ele recebera para a viagem, porque 
o mestre de campo [e governador interino, José Carvalho da Costa] não deferira e porque os provedores 
não tinham jurisdição face aos governadores]; a provisão ordenava que o mestre de campo fosse advertido 
e que cumprisse as ordens enviadas ao provedor e a mesma fosse registada nos livros da secretaria; 
informando que o ouvidor-geral [e provedor da Fazenda] era um ministro correcto e remeteria a verba, e 
que não podia advertir o mestre de campo porque estava fora com licença régia.  
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2523; anexo: certidões, cartas e despacho. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 102; cx. 22, doc. 105.  
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2552.  
 

2553.  1727, Abril, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 10 de Julho de 1726, que ordenava que nas patentes de postos vagos por 
ausência ou impedimento, se indicasse o motivo, e que a ordem fosse registasse nos livros da secretaria; 
remetendo certidão do registo e referindo que só nomeava alguém em caso de morte ou incapacidade, 
como fizera ao nomear o sargento-mor Manuel de Almeida para o lugar de capitão-mor de Cambambe, 
devido ao falecimento de Manuel de Atouguia e Meneses, e apenas enquanto Sua Majestade não provesse 
alguém, até porque não havia ali muita gente apta e que ali quisesse assistir.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2553. 
 

2554.  1727, Abril, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
remetendo as relações da despesa e receita da Fazenda Real daquele reino no ano de 1726. 
Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2554. 
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2555.  1727, Abril, 17, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque], ao rei [D. João V] 
sobre estar o reino pacificado, os soldados pagos e vestidos, os presídios providos e as muralhas dos 
presídios de Massangano e Ambaca reedificadas; dando conta que em 1726 a Fazenda Real ficara 
empenhada devido ao preço da farinha e que com o falecimento do secretário João Coelho de Lima, 
nomeara para o lugar o filho deste, Estevão José de Lima; alertando que os moradores se queixavam que 
os navios que iam negociar a Benguela não iam a Angola e seguiam logo para o Brasil, facto que aliado há 
grande mortalidade dos escravos os prejudicava; afirmando que desconhecia se o capitão José de Torres 
que comerciava escravos em Benguela ainda tinha ordens para o fazer; indicando que estava a elaborar 
um mapa das forças do reino e dos provimentos de guerra, que já pagara o frete do navio dos Campelos e 
que do Brasil continuavam sem vir cavalos e levas de gente.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2555. 
 

2556.  1727, Abril, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do secretário do governo de Angola, Estevão José de Lima, ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 8 de Novembro de 1725, relativa aos livros necessários à secretaria daquele governo, para que 
fosse posteriormente enviados; remetendo uma lista dos livros usados em cada triénio. 
Anexo: lista. 
AHU-Angola, cx. 22, doc. 135. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2556. 
 

2557.  1727, Abril, 22, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Coroa analisasse [as cartas do juiz 
de fora de Angola, João Rodrigues de Matos, sobre o juiz de fora poder substituir o ouvidor-geral em caso 
de impedimento deste, sobre a necessidade de dois escrivães separados para servir o ouvidor-geral e o 
juiz de fora, e acerca do ferimento infligido ao físico-mor, Tomé Guerreiro Camacho e Aboim]. 
Obs.: a última carta referida está anexa à consulta do Conselho Ultramarino de 31 de Janeiro de 1728, ver 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2575. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2557. 
 

2558.  1727, Abril, 29, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João V ordenando ao superintendente da Casa da Moeda e Fundição das 
Minas, Eugénio Freire de Andrade, que a nomeação dos oficiais daquela casa e fundição fosse feita pelo 
conhecimento e experiência que reconhecesse nas pessoas que nelas servissem, sendo os provimentos 
passados pelo governador [de Minas Gerais], D. Lourenço de Almeida, e pelo Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2558. 
 

2559.  1727, Maio, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria paga da guarnição da praça de Benguela, devido à morte de João Gonçalves de 
Carvalho, sendo único candidato Francisco Carvalho Velho. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 230v-231. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2559. 
 

2560.  [ant. 1727, Maio, 6]  
REQUERIMENTO do mestre de campo do Regimento pago da cidade de São Paulo da Assunção de 
Angola, José Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] solicitando as ordens necessárias para que lhe tirassem 
residência do tempo em que governou aquele reino, desde o falecimento do governador António de 
Albuquerque Coelho de Carvalho, até entregar o governo ao governador Paulo Caetano de Albuquerque. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2560. 
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2561.  [ant. 1727, Maio, 27]  
REQUERIMENTO do capitão-mor do presídio de Caconda, João de Sousa Cabral, ao rei [D. João V] 
solicitando munições e uma botica para a defesa e manutenção dos soldados do presídio, em virtude 
daquele presídio ser muitas vezes atacado por levantamentos do gentio. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2561. 
 

2562.  [ant. 1727, Maio, 29]  
REQUERIMENTO do sacerdote do hábito de São Pedro, Francisco da Rosa Coutinho, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que lhe pagassem o mantimento da dignidade de deão da Sé de Angola. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 109. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2562. 
 

2563.  1727, Maio, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do Bispo de Angola, frei Manuel [de Santa Catarina], ao rei [D. João V] sobre ter publicado uma 
excomunhão para aqueles que furtassem o peso real, em consequência das queixas do pesador da cidade 
[António Rodrigues de Lacerda], tendo posteriormente levantado a censura a pedido [dos oficiais] da 
Câmara, apesar de terem surgido queixas que o acusavam de não ter atendido ao pedido da Câmara. 
Anexo: certidão e escrito. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 111. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2563.  
 

2564.  1727, Junho, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do cabido da Sé de Luanda, ao rei [D. João V] sobre o governador daquele reino, Paulo Caetano 
de Albuquerque, ter-se informado sobre a contenda que existia entre o Bispo e o cabido, e de ter remetido 
a Sua Majestade a informação que o cabido lhe entregara, dando outra via da mesma ao secretário de 
estado, e tendo ambas sido remetidas ao tribunal competente ficavam a aguardar resolução. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2564.  
 

2565.  1727, Junho, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo secretário do governo de Angola, coronel Estevão José de Lima, atestando que a 
8 de Junho de 1727 o capitão António Vieira da Silva apresentara, ao governador [Paulo Caetano de 
Albuquerque], os seus papéis de serviço, a fim de serem examinados e remetidos ao Conselho 
Ultramarino.  
AHU-Angola, cx. 23, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2565.  
 

2566.  [ant. 1727, Junho, 18] 
REQUERIMENTO de António de Lemos, ao rei [D. João V] solicitando deferimento ao pedido para sair de 
Angola e regressar [a Portugal], em virtude de ter sido ferido e não ter crimes puníveis por degredo. 
Anexo: certidões e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 114. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2566.  
 

2567.  [ant. 1727, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO do soldado pago do terço da cidade de Luanda, Francisco Teixeira, da companhia do 
capitão Lucas António Puga Dantas e Vasconcelos, ao rei [D. João V] solicitando baixa de serviço, em 
virtude de estar doente e ter cumprido o tempo exigido a quem assentara praça voluntariamente.  
Anexo: certidão e mandado. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 118. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2567.  
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2568.  [ant. 1727, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO do ajudante do tenente de Angola, Lucas António Puga Dantas e Vasconcelos, ao rei [D. 
João V] solicitando prorrogação da licença, que obtivera para se ir tratar no Brasil, em virtude do prazo da 
mesma ter findado, mas a sua cura ainda não estar terminada.  
Anexo: requerimento, bilhete e provisões. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 120 e 122. 
AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2568.  
 

2569.  1727, Setembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
sobre a reedificação dos presídios, o fornecimento de armas, o fardamento e pagamento das guarnições, o 
alto preço da farinha em 1726, o pagamento do navio dos Campelos, a diminuição no preço da farinha em 
1727, a introdução de armas pelos ingleses nos portos de Luango e Cabinda, a prisão de muitos bandidos 
e a devassa feita aos capitães-mores dos presídios de Caconda e Benguela, sendo necessário substituir 
um deles devido às culpas encontradas; remetendo o mapa das forças daquele reino, onde alertava para a 
diminuição do terço e a falta de recrutas uma vez que os que chegavam do Brasil desertavam rapidamente 
e faltavam cavalos; informando que soubera pelo capitão-mor de Ambaca, José Carreira Tavira, que 
vinham a caminho de Luanda os embaixadores do rei Ginga, para prestar vassalagem. 
Obs.: m. est.; anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 124 e 123. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2569.  
 

2570.  1727, Novembro, 13, Lisboa 
RECIBO passado por Luís Peres dos Santos, declarando ter recebido do contratador do contrato novo de 
Angola, João Barbosa de Almeida, as propinas relativas a dois triénios. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 128. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2570. 
 

2571.  1727, Novembro, 28, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João V ordenando ao juiz dos órfãos de Angola que não desse o dinheiro dos 
órfãos a juro, excepto sobre penhores de ouro ou prata, para maior segurança e para que os órfãos não 
fossem prejudicados. 
Anexo: provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 129 e 130. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2571. 
 

2572.  [ant. 1728, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTO do sacerdote do hábito de São Pedro, Pedro de Torres Calmon, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão de mantimento, por duas vias, para poder cobrar a côngrua que lhe pertencesse pela 
dignidade de arcediago da Sé de Angola, em que fora apresentado. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2572.  
 

2573.  [ant. 1728, Janeiro, 16] 
REQUERIMENTO do clérigo do hábito de São Bento, padre Manuel de Bastos da Fonseca, ao rei [D. João 
V] solicitando provisão de mantimento para poder cobrar o ordenado que lhe pertencesse pela conezia da 
Sé da cidade de Luanda, Bispado de Angola, em que fora apresentado em virtude da promoção do padre 
Pedro de Torres Calmon [a arcediago]. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2573. 
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2574.  [ant. 1728, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO do coronel Domingos da Costa de Almeida, ao rei [D. João V] solicitando que mandasse 
suspender a execução das cartas de partilha dos bens que ficaram de sua mãe, D. Ana Duque, viúva do 
tenente-general Rodrigo da Costa Almeida, até à resolução da apelação que fizera ao perceber que os 
outros co-herdeiros, o mestre de campo e governador [interino de Angola], José Carvalho da Costa, e o 
ouvidor-geral Manuel Antunes de Almeida, cunhados do suplicante e genros da falecida, abusaram dos 
seus poderes e procederam de forma a prejudicar o suplicante na divisão dos bens. 
Obs.: doc. cosido; anexo: requerimento e certidões. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2574. 
 

2575.  1728, Janeiro, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do físico-mor de Angola, 
Tomé Guerreiro Camacho e Aboim, solicitando que Sua Majestade se informasse com pessoas [vindas de 
Angola, como era o caso do ex-juiz de fora, Francisco Duarte dos Santos], acerca do ataque que sofrera 
[em 1726] da parte do tenente-general António da Fonseca Coutinho, e das denúncias de feitiçaria, 
blasfémia e judaísmo que fizeram contra ele ao Bispo [frei Manuel de Santa Catarina], tendo sido preso; 
pedindo ainda que o Bispo remetesse as culpas e que os delinquentes fossem presos e remetidos à Corte; 
o conselho analisou ainda o parecer do corregedor do Crime da Corte, José Vaz de Carvalho, e as cartas 
do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque e do juiz de fora, João 
Rodrigues de Matos.  
Obs.: m. est.; anexo: requerimento, cartas, carta (cópia), certidão, despachos e aviso (cópia). 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 4; cx. 23, doc. 127 e 115. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2575. 
 

2576.  1728, Fevereiro, 16, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 13 de Agosto de 1727, que lhe ordenava que fizesse o provedor da Fazenda 
Real daquele reino remeter, por via das capitanias do Brasil, o montante que faltava do empréstimo que 
havia sido concedido ao Bispo de Angola, [frei Manuel de Santa Catarina]; informando que tal como 
respondera noutra carta do mesmo dia, não poderia cumprir a ordem por falta de rendimentos.  
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 7 e 11. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2576. 
 

2577.  1728, Fevereiro, 16, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 23 de Agosto de 1727, relativa à sua carta de 4 de Julho de 1726, acerca do 
requerimento do tenente de mestre de campo general, António da Fonseca Coutinho, que solicitava 
acrescentamento de soldo; informandoque a despesa com este aumento deveria sair do mesmo produto da 
Fazenda Real por onde sairiam os aumentos dos oficiais do terço, e como a provisão não dizia de onde, 
sugeria que fosse dos direitos das cabeças e aguardentes, dos dízimos ou outro imposto. 
Obs.: m. est.; juntou-se ao processo a carta do governador de 17 de Agosto de 1727, em virtude de não 
existir a de 4 de Julho de 1726, mas ser relativa ao mesmo assunto; anexo: requerimento e carta; 
corresponde à carta n.º 2 da lista enviada pelo secretário do governo de Angola, ver AHU_CU_001, Cx. 26, 
D. 2589. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 10; cx. 23, doc. 119; cx. 22, doc. 118. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2577. 
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2578.  1728, Fevereiro, 16, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 10 de Maio de 1727, relativa à carta do governador anterior [António de 
Albuquerque Coelho de Carvalho], de 19 de Dezembro de 1724, sobre o físico-mor daquele reino se negar 
a assistir os oficiais militares fora do hospital, e dando conhecimento que por resolução de 29 de Abril de 
1727, mandara-se declarar ao físico-mor que era obrigado a assistir os oficiais em casa deles, desde a 
patente de alferes para cima.  
Obs.: m. est.; juntou-se ao processo a carta do governador de 30 de Julho de 1724, em virtude de não 
existir a de 19 de Dezembro de 1724, mas ser relativa ao mesmo assunto; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 13; cx. 22, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2578. 
 

2579.  1728, Fevereiro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 12 de Março de 1727, que lhe ordenava que colocasse editais para a 
arrematação dos contratos da Fazenda Real; informando que ninguém fizera lanços aos contratos. 
Obs.: m. est.; corresponde à carta n.º 1 da lista enviada pelo secretário do governo de Angola, ver 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2589; anexo: carta e certidões. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 31 e 30. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2579. 
 

2580.  [ant. 1728, Fevereiro, 17] 
REQUERIMENTO do espanhol, Alonso Gil, ao rei [D. João V] solicitando ordens para que o governador e 
capitão-general de Angola, [Paulo Caetano de Albuquerque], não o impedisse de sair daquele reino, com a 
sua mulher, Catarina Maria, e o seu filho, João Galão, e ir para [Portugal], alegando que servia naquela 
conquista há catorze anos, sem que ele, a sua esposa ou o filho tivessem sido para ali degredados.  
Anexo: mandado, certidões e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2580. 
 

2581.  1728, Fevereiro, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre os 
navios que transportavam escravos para o Brasil poderem levar crias de pé fora da arqueação, mas que o 
provedor da Fazenda da Bahia sequestrara as crias do patacho do mestre João de Távora, porque tinha 
razões pessoais contra este, alegando que iam crias a mais e com idade superior ao permitido; afirmando 
que o controlo do embarque das crias cabia aos provedores e que nem eles conseguiam assegurar a idade 
delas, e que ele signatário mandava averiguar se iam mantimentos suficientes; afirmando que o frete das 
crias compensava algumas despesas dos navios e que os provedores faziam o que podiam para manter o 
fragilizado negócio de escravos, do qual dependiam moradores, comissários e homens do mar, sem que 
houvesse diminuição de direitos ou prejuízo para a Fazenda Real.  
Anexo: carta e certidão. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 18, 20 e 17. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2581. 
 

2582.  1728, Fevereiro, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] remetendo a certidão 
do registo da ordem régia que aprovava a despesa que os oficiais da câmara faziam no jantar do dia da 
limpeza do poço de Maianga, [despesa que o ouvidor-geral quisera suprimir com os argumentos que 
apresentou ao rei em carta de 27 de Novembro de 1726, e que os oficiais da câmara tentaram justificaram 
em carta de 9 de Outubro de 1726]. 
Anexo: cartas e certidões. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 19 e 21; cx. 23, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2582. 
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2583.  1728, Fevereiro, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 14 de Maio de 1727, que lhe ordenava para apurar a despesa da folha 
eclesiástica nos dez anos anteriores e as despesas que a Fazenda Real tivera com as igrejas daquele 
reino; remetendo a certidão das despesas a partir do cartório da provedoria. 
Anexo: carta e certidões. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 23, 22 e 16. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2583. 
 

2584.  1728, Fevereiro, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 13 de Agosto de 1727, que lhe ordenava para se afastar da superintendência 
das calçadas e obras públicas porque essa função cabia ao juiz de fora, e porque lhe constara [em carta 
dos oficiais da Câmara, de 9 de Outubro de 1726] que a sua interferência prejudicava as obras, ordenando 
ainda para registar aquela ordem; remetendo a certidão do registo exigido, dando conta das razões porque 
não se demitira antes e porque eram falsas as acusações contra si. 
Obs.: m. est.; anexo: cartas e certidões. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 25, 24 e 30; cx. 23, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2584. 
 

2585.  1728, Fevereiro, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre ter achado entre 
as ordens régias que vieram para si na embarcação do mestre Valentim Rodrigues Teles, uma dirigida ao 
Bispo [frei Manuel de Santa Catarina], relativa ao mestre-escola João Teixeira de Carvalho; afirmando que 
remetera a dita ordem ao Bispo e informava Sua Majestade não fosse o Bispo pensar mal dele. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2585. 
 

2586.  1728, Fevereiro, 24, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Coroa analisasse [as cartas de 
Angola, 7 de Abril de 1727, do governador Paulo Caetano de Albuquerque, e do provedor da Fazenda 
Real, sobre o comércio de fazendas estrangeiras no Luango, onde o padre João Teixeira de Carvalho 
mandara uma lancha, sem licença ou despacho, pelo que o provedor apresara a lancha e sequestrara as 
fazendas, não sabendo contudo que pena aplicar porque as bacias de arame que a lancha trazia 
costumavam ser vendidas pelos negros do Luango sem proibições, sendo preferível proibir aquele 
comércio, na cidade e no sertão, porque os negros usavam as fazendas estrangeiras para resgatar 
escravos e marfim, prejudicando o comércio da cidade e condenando as almas dos escravos à perdição. 
Anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 27; cx. 23, doc. 98, 99 e 101. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2586. 
 

2587.  1728, Fevereiro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 21 de Fevereiro de 1727, que lhe ordenava para remeter, por via dos portos do 
Brasil, o dinheiro que ainda estivesse em posse do tesoureiro da Junta das Missões, capitão Manuel 
Simões, relativo aos anos de 1714 a 1724, para se pagar aos missionários das conquistas; remetendo 
conta e certidão do que estava em posse do tesoureiro e do que já fora enviado. 
Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2587. 
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2588.  1728, Fevereiro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do secretário do governo de Angola, Estevão José de Lima, ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 6 de Agosto de 1727, que lhe ordenava para elaborar uma lista das cartas régias enviadas ao 
governador e aos ministros daquele reino e a remetesse ao Conselho Ultramarino, com a certidão e os 
recibos que atestassem que o governador e os ministros, haviam respectivamente recebido as cartas, 
devendo ainda registar aquela ordem nos livros da secretaria do governo; informando do cumprimento das 
ordens e remetendo a lista e o recibo. 
Anexo: lista e recibo.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2588. 
 

2589.  [post. 1728, Fevereiro, 27, São Paulo da Assunção de Luanda]  
LISTA das cartas que o governador e capitão-general de Angola, [Paulo Caetano de Albuquerque] 
escreveu a Sua Majestade, no ano de 1728.  
Obs.: datação aferida pela data da carta do secretário do governo de Angola, Estevão José de Lima, última 
carta mencionada na lista.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2589. 
 

2590.  1728, Março, 4, Benguela 
CERTIDÃO da sentença de absolvição de 10 de Março de 1723, em virtude do réu não ter transgredido as 
ordens régias no caso do refresco dado ao capitão estrangeiro.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2590. 
 

2591.  [ant. 1728, Março, 16] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da ordenança da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, 
António de Magalhães Pereira, ao rei [D. João V] solicitando carta patente de confirmação do dito posto, no 
qual fora provido pelo governador Paulo Caetano de Albuquerque, por aquele ter vagado devido à 
promoção de Francisco Pereira de Góis a sargento-mor do Regimento do distrito do Quanza. 
Anexo: certidão e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2591. 
 

2592.  [ant. 1728, Abril, 6] 
REQUERIMENTO de António da Costa Viana, ao rei [D. João V] solicitando mais duas vias das provisões 
de licença, concedidas anteriormente, para passar a [Portugal] por um dos portos do Brasil, com a sua 
mulher e filhos, em virtude de ter perdido as provisões. 
AHU-Angola, cx. 20, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2592. 
 

2593.  1728, Abril, 16, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 18 de Agosto de 1727, relativa à sua carta de 11 de Julho de 1726, sobre o sequestro dos 
bens do antigo escrivão da Feitoria, António Leitão Arnoso, falecido antes da sentença do caso dos 
descaminhos da Fazenda Real daquele reino; informando que a causa se dilatara até ao presente pela 
necessidade de habilitar os herdeiros, remetendo cópia da sentença; [a carta de 11 de Julho vinha na 
sequência da provisão de 15 de Maio de 1725, motivada pela carta do ouvidor de 4 de Novembro de 1723 
acerca da devassa tirada ao escrivão e aos oficiais da Fazenda Real, respondendo assim à provisão de 28 
de Março de 1722, que ordenava o exame dos procedimentos do escrivão após a informação dada pelo 
governador Henrique de Figueiredo e Alarcão].  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 147v-148; anexo: certidão e cartas. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 39; cx. 23, doc. 46; cx. 22, doc. 141; cx. 21, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2593. 
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2594.  1728, Abril, 23, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
remetendo as certidões relativas aos navios que dali tinham partido para o Brasil em 1727, mencionando o 
número de escravos embarcados, o rendimento do direito real, do direito novo, do novo imposto, das 
preferências e do marfim. 
Anexo: certidões.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2594. 
 

2595.  [ant. 1728, Junho, 9]  
REQUERIMENTO do coadjutor da Sé de Angola, padre André Correia Freire, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão para que lhe pagassem as côngruas dos anos de 1722 a 1725, período em que servira a dita 
coadjutoria por eleição do Bispo daquele reino [frei Manuel de Santa Catarina], pedindo ainda alvará de 
mantimento para cobrar as côngruas que a Fazenda Real costumava pagar a quem servia aquele lugar.  
Anexo: certidões e mandado.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2595. 
 

2596.  1728, Junho, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Feitoria da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, André 
Lourenço Vieira, atestando que o depositário, tenente-general Roque Vieira Leitão, recebera determinada 
quantia do administrador dos contratos reais, Manuel Peixoto da Silva. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2596. 
 

2597.  1728, Julho, 3, Lisboa 
CARTA do [engenheiro-mor do reino], Manuel de Azevedo Fortes, ao rei [D. João V] sobre a informação do 
sargento-mor engenheiro de Angola, Cristóvão Martins Figueira, [anexa à carta de 26 de Setembro de 
1727] do governador Paulo Caetano de Albuquerque, acerca dos impedimentos técnicos e financeiros à 
construção da fortaleza [na ilha de Nossa Senhora do Cabo; a carta do governador ainda dava conta do 
bom serviço do sargento-mor Cipriano da Silva Rocha e do capitão-mor de campo Manuel Simões, 
sugerindo que este último fosse remunerado com patente de mestre de campo pago ou outra para que 
continuasse a servir].  
Obs.: m. est.; anexo: carta e ofício. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 44; cx. 23, doc. 125 e 121. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2597.  
 

2598.  [ant. 1728, Julho, 6] 
REQUERIMENTO de Lucas António de Puga Dantas e Vasconcelos, ao rei [D. João V] solicitando o hábito 
de Cristo, com tença, em remuneração dos serviços prestados em Angola, voluntariamente, entre 1710 e 
1725, com desembolso da sua fazenda e prejuízo da sua saúde, tendo servido sempre com valor, préstimo 
e luzimento..  
Obs.: m. est.; doc. numerado e incompleto; ver AHU_CU_CONSULTAS DE MERCÊS GERAIS, Cod. 87, fl. 
407-408; anexo: parecer e auto de papéis de serviço.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 45; cx. 23, doc. 69; cx. 22, doc. 90; cx. 19, doc. 47.  
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2598. 
 

2599.  1728, Julho, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do Bispo de Angola e Congo, frei Manuel [de Santa Catarina], ao rei [D. João V] sobre o ouvidor-
geral daquele reino, Francisco Pereira da Costa, lhe ter entregado a 2ª via da carta relativa ao [mestre-
escola da Sé], padre João Teixeira de Carvalho, tendo retido a carta e agora entregara-lha aberta e lida, 
pelo que ele signatário decidira enviar de novo a Sua Majestade os papéis jurídicos que atestavam que as 
acusações contra o dito padre tinham origem na má vontade e ódio daquele ouvidor-geral. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2488; anexo: certidões e atestado. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2599. 
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2600.  [ant. 1728, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do depositário da Fazenda Real de Angola, Francisco de Barros Rego, ao rei [D. João 
V] solicitando provisão para que lhe levassem em conta o salário de um caixeiro a que tinha direito e que 
seria encarregue de fazer as contas e ir tomá-las a bordo dos navios, onde os mestres e capitães das 
embarcações costumavam pagar os direitos dos escravos. 
Obs.: doc. cosido; anexo: instrumento em pública forma, certidão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2600. 
 

2601.  1728, Agosto, 17, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se escrevesse ao governador e capitão-general de 
Angola, [Paulo Caetano de Albuquerque], sobre as suas cartas de 16 e 26 de Fevereiro de 1728 – a 
primeira respondia à provisão de 13 de Agosto de 1727 e afirmava que a falta de rendimento da Fazenda 
Real o impedia de remeter o pagamento da moeda de cobre e dos livros enviados [à provedoria e 
secretaria], porque ficaria sem poder pagar às tropas e poderia haver rebeliões, a segunda, referia a 
diminuição do preço da farinha, a falta de gente e a chegada de cavalos da Bahia, sem selas e botas e 
demasiado jovens –; determinando que a dita remessa fosse executada sob pena de suspensão do envio 
de moeda, afirmando que o Conselho não tinha efeitos de Angola para enviar selas e botas e que até à 
chegada de recrutas, as tropas seriam montadas com a Infantaria, apesar do terço ficar reduzido; [a 
segunda carta referia ainda a pacificação do reino, a reedificação dos presídios e fortes, o fardamento e o 
pagamento da Infantaria, a prisão de bandidos, a conclusão da ponte do rio Lucala sem custos para a 
Fazenda Real graças ao capitão-mor José Carreira Tavira, a recolha das armas que os negros obtinham 
aos do Luango e aos ingleses, a deserção da Infantaria para embarcar no Luango em navios estrangeiros, 
a construção do quartel para a cavalaria, a chegada esperada dos cavalos que Álvaro de Carvalho e 
Meneses traria de Pernambuco e o perigo de extinção daquele reino]. 
Obs.: m. est.; as cartas de 16 e 26 de Fevereiro correspondem, respectivamente, às cartas n.º 3 e 4 da lista 
enviada pelo secretário do governo de Angola, ver AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2589; anexo: cartas, relações 
e despachos. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 50, 7, 8, 12 e 29. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2601. 
 

2602.  1728, Setembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outra, de 26 de Abril de 1728, acerca da 
nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor de Caconda, para o qual se oferecera João de Sousa 
Cabral; a resolução ordenou que o Conselho colocasse editais de novo e foram candidatos João de Sousa 
Cabral e Manuel Lopes Vitória. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 258v e 285-285v; anexo: consulta, requerimento e 
bilhete. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2602. 
 

2603.  1728, Setembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria do terço da guarnição da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, vago pela 
promoção de Lucas António de Puga [Dantas] e Vasconcelos ao posto de ajudante de tenente daquele 
reino, sendo candidatos Rodrigo de Carvalho e João Pereira da Cunha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 285v-286. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2603. 
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2604.  [ant. 1728, Outubro, 11] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor da vila de Massangano, João Quaresma de Brito, ao rei [D. João V] 
solicitando ordens para que lhe pagassem o que lhe cabia pelo acrescentamento de soldo que Sua 
Majestade concedera, em 10 de Setembro de 1722, aos capitães-mores dos presídios de Angola, a contar 
do dia da resolução até ao dia em o capitão-mor Pedro Martins Marques lhe sucedeu. 
Anexo: certidões e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 55, 54 e 68. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2604. 
 

2605.  [ant. 1728, Outubro, 20] 
REQUERIMENTO de Manuel Florim Correia, ao rei [D. João V] solicitando o hábito de Cristo, com tença, 
em satisfação dos serviços prestados em Angola, durante treze anos, como praça de soldado infante e de 
cavalo, sargento do número, alferes de Infantaria e do mestre de campo, e capitão de Infantaria. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE MERCÊS GERAIS, Cod. 87, fl. 420v-421; anexo: mandados, 
conhecimento, certidões e autos de papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 57 e 35. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2605. 
 

2606.  [ant. 1728, Outubro, 20] 
REQUERIMENTO de José Carreira Tavira, ao rei [D. João V] solicitando o hábito de Cristo, com tença, em 
satisfação dos serviços prestados em Angola, durante dezasseis anos, como capitão das fortalezas de 
Benguela e de Nossa Senhora da Guia, capitão-mor da ilha de São João de Cazanga e do presídio de 
Ambaca, e tenente-general das conquistas. 
Obs.: auto numerado; ver AHU_CU_CONSULTAS DE MERCÊS GERAIS, Cod. 87, fl. 420-420v; anexo: 
autos dos papéis de serviço e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 58 e 71. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2606. 
 

2607.  [ant. 1728, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO dos capitães-mores de Angola, ao rei [D. João V] solicitando que fosse declarado nas 
suas patentes de nomeação que apenas Sua Majestade os poderia afastar ou enviar sucessor, porque os 
governadores depunham-nos e colocavam nos seus lugares pessoas amigas, e quando isso sucedera ao 
capitão-mor da vila de Massangano, Luís Baptista Tomás, Sua Majestade decidira que os governadores 
não tinham jurisdição para tal. 
Anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2607. 
 

2608.  1728, Novembro, 4, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do cabido de Angola, ao rei [D. João V] queixando-se que a carta que Sua Majestade enviara ao 
governador Paulo Caetano de Albuquerque, para que ele desse informação sobre as queixas do cabido 
contra o Bispo [frei Manuel de Santa Catarina], o arcediago Pedro de Torres Calmon e o cónego Manuel de 
Bastos da Fonseca, fora mostrada a todos e publicada na terra, obrigando o chantre Gregório Rodrigues de 
Freitas a dizer que não assinara a carta do cabido, com receio que o Bispo o castigasse.  
Anexo: provisão (cópia).  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2608. 
 

2609.  1728, Novembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do capitão-mor de Benguela, 
João Soares, solicitando acrescentamento de soldo, como fora concedido ao governador daquele reino e 
aos capitães-mores de Massangano, Cambambe, Muxima, Ambaca e Pedras [Negras], para os compensar 
da proibição de comerciar, alegando que a capitania-mor de Benguela não tivera esse aumento e era das 
que tinha maiores despesas, e porque ele para além de não poder comerciar, servia ainda de capitão de 
cavalos, sem ter recebido aumento.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2609. 
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2610.  1728, Novembro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 9 de Outubro de 1727, relativa à carta do ouvidor-geral daquele reino, 
Francisco Pereira [da Costa], de 30 de Janeiro de 1726, acerca do requerimento do padre José Teixeira [de 
Carvalho] para cobrar da Fazenda Real a ordinária de mestre-escola da Sé, enquanto não houvesse 
confirmação régia do provimento, e do despacho que dera o então mestre de campo e governador 
[interino], José Carvalho da Costa, apesar do litigio que havia entre o Bispo e o cabido acerca daquele 
provimento; informando que não fora necessário repor dinheiro nenhum à Fazenda Real a partir dos bens 
do dito mestre de campo, porque ninguém aceitou ser fiador do padre, no valor da ordinária.  
Obs.: m. est.; anexo: carta e certidão. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 126 e 16. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2610.  
 

2611.  1728, Novembro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 26 de Fevereiro de 1728, relativa à sua carta de 3 de Abril de 1727 – a provisão 
ordenava para informar, com o ouvidor-geral, quanto ao regimento que regulava os emolumentos dos 
oficiais da Fazenda e da Justiça, e as taxas levadas pelos oficiais; informando que os oficiais não excediam 
as taxas do que levavam publicamente, mas sim no que levavam particularmente, mas como as pessoas 
não se queixavam não era possível travar o roubo, e mesmo que quisesse agir não teria gente em quem 
prover aquelas ocupações; [a carta de 3 de Abril respondia à provisão de 3 de Agosto de 1726, relativa à 
lista dos salários e emolumentos que fora exigida ao antigo governador, António de Albuquerque Coelho de 
Carvalho, e ao ouvidor-geral de então, Francisco Pereira da Costa, em provisão de 13 de Maio de 1724, 
ordem que só tivera resposta do governador [interino], José Carvalho da Costa, a 8 de Junho de 1725]. 
Obs.: m. est.; anexo: cartas e certidões.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 63; cx. 23, doc. 95; cx. 22, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2611. 
 

2612.  1728, Novembro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
sobre as cartas do cabido da Sé de Luanda, queixando-se que o Bispo [frei Manuel de Santa Catarina], 
pedindo que os governadores não passassem cartas de apresentação, nem alvarás de mantimento às 
dignidades nomeadas pelo Bispo e não se assentasse praça aos cónegos que não tivessem os 
documentos próprios; informando que as acusações que o cabido fazia eram falsas, nomeadamente o 
donativo que o cónego Pedro de Torres Calmon teria dado a troco do lugar de arcediago, quando na 
verdade o cónego mais antigo, e tesoureiro-mor, havia cometido perjúrio nas inquirições da eleição do 
padre João Teixeira de Carvalho [na dignidade de mestre de escola]; no tocante às cartas de apresentação 
e alvarás de mantimentos diz já ter enviado os documentos à Secretaria de Estado, mas que enviaria 2ª 
via, e que a Fazenda Real nunca saía prejudicada porque os cónegos não recebiam nada até chegar a 
confirmação e os alvarás de mantimento; [a carta do cabido de 30 de Maio de 1728 referia ainda que o 
Bispo despromovera o arcediago Manuel da Rosa Coutinho, que tinha ido ao Rio de Janeiro com licença 
do cabido, licença que o Bispo anulou].  
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 64; cx. 23, doc. 110. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2612.  
 

2613.  1728, Dezembro, 2, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 28 de Novembro de 1727, que lhe ordenava para informar quanto aos salários e emolumentos 
levados na tomada das contas das irmandades das igrejas; remetendo certidão em como nunca se levaram 
emolumentos, nem se tomaram as contas, responsabilidade dos juízes de fora enquanto provedores dos 
resíduos daquela cidade, pelo que era impossível levar ordenados de contas que não se tomaram.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2613. 
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2614.  1728, Dezembro, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] sobre os 
efeitos da guerra nos sertões de Benguela, sem atenção às ordens régias, nem ao regimento dos 
governadores; alertando que o intuito da guerra fora castigar os sobas Quiumbela e Ivangando, mas os 
cabos de guerra atacaram as províncias do Bembe e Luceque para obter maiores presas, tendo destruído 
mantimentos e trazido negros e gado, e que não dizia mais porque o seu zelo como ouvidor-geral já lhe 
tinha granjeado muitos dissabores; dando conta que o rendimento da Fazenda Real com os quintos dos 
escravos capturados teria sido maior se o cabo de guerra tivesse quintado presas de qualidade, porque 
nas vistorias aos escravos trazidos de Benguela havia melhores e eram vendidos aos homens do mar com 
maior lucro; advertindo que aqueles negros deviam ser restituídos à liberdade, porque a guerra fora ilícita e 
a Fazenda Real não devia ficar com o produto dela. 
Obs.: m. est.; quintar era tirar um de cada cinco. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2614. 
 

2615.  1728, Dezembro, 12, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Coroa analisasse [a carta do 
governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, de 21 de Junho, sobre as 
repreensões que dera ao capitão-mor de Benguela, Francisco de Sousa da Fonseca, em consequência das 
queixas dos moradores, e de como o dito capitão-mor fizera guerra a um negro poderoso, sem a sua 
autorização, roubando e levantando alguns potentados contra os portugueses; informando que a devassa 
que tirara ao capitão-mor revelara muitos crimes e que o substituíra pelo capitão-mor Manuel Pires, que 
levara vários homens consigo para guarnecer e proteger o presídio de Benguela e o de Caconda contra os 
ataques dos negros; declarando que com o agudizar da guerra fizera uma junta e remetia a proposta que 
saíra dela, assim como o processo de culpas do capitão-mor Francisco de Sousa da Fonseca]. 
Obs.: m. est.; anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 67, 41, 43 e 46. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2615. 
 

2616.  [ant. 1728, Dezembro, 20] 
REQUERIMENTO do alferes de Infantaria do terço pago da cidade [de Luanda, no reino] de Angola, 
António da Silva Correia, ao rei [D. João V] solicitando o hábito de Cristo, com tença, em satisfação dos 
serviços prestados por ele e pelo de seu tio, o capitão-mor António Florim Correia. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: auto dos papéis de serviço, conhecimentos, mandados, requerimento, 
carta patente, certidões e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 70; cx. 178, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2616. 
 

2617.  1728, [Lisboa] 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Francisco Carvalho Velho, em 
Angola, entre 1705 e 1725, como praça de soldado, cabo de esquadra, sargento do número, furriel-mor de 
cavalos, alferes, ajudante supra e do número no terço pago da cidade [de Luanda]. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2617. 
 

2618.  [ant. 1729, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO do contratador dos contratos de Angola, Vasco Lourenço Veloso, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que a sua galera Nossa Senhora da Madre de Deus e São José, de que era 
capitão António Gonçalves Cruz, fosse negociar ao porto de Benguela e dali partisse em direitura ao Rio de 
Janeiro ou à Bahia, sem embargo de ser contratador e lhe pertencer a arrecadação dos direitos; [pedindo 
provisão para que o capitão-mor de Benguela o deixasse estar naquele porto o tempo necessário para 
negociar marfim e escravos]. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 74; cx. 179, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2618. 
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2619.  [ant. 1729, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor do presídio de Cambambe, Luís António de Andrade, ao rei [D. João 
V] solicitando ordens para que o governador e capitão-general de Angola remetesse ao Conselho 
Ultramarino a residência e mais papéis de serviço do suplicante, na primeira frota que saísse para 
[Portugal], para que o suplicante pudesse tratar dos seus requerimentos, uma vez que servira no tempo do 
governador António de Albuquerque [Coelho de Carvalho], mas a sua residência só fora tirada com o 
governador Paulo Caetano de Albuquerque.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2619. 
 

2620.  [ant. 1729, Fevereiro, 10] 
REQUERIMENTO do furriel-mor do terço pago da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, Manuel 
Carrilho, dos sargentos Filipe Gomes de Sampaio e José Lopes, mais sargentos, cabos de esquadra e 
homens pardos, ao rei [D. João V] solicitando ordens para que o governador daquele reino cumprisse a 
ordem dada ao governador João Lobo da Silva, [em 24 de Março de 1684], para que os pardos livres não 
fossem preteridos a favor dos brancos, no provimento dos postos a que se podiam candidatar. 
Anexo: certidões e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 77.  
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2620. 
 

2621.  [ant. 1729, Fevereiro, 21] 
REQUERIMENTO de Manuel Monteiro da Rocha, ao rei [D. João V] solicitando ordens para que pudesse 
tomar posse de metade dos contratos de escravos de Angola, Congo, Luango e Benguela, arrematados 
por João Barbosa de Almeida, a principiar em Janeiro de 1730, e passados ao suplicante em escritura, 
para assim poder ser caixa daqueles contratos e nomear feitores, administradores e procuradores no 
Ultramar.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 126.  
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2621. 
 

2622.  [ant. 1729, Fevereiro, 22, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do escrivão da Fazenda Real, Vedoria e Matrícula de Angola, José da Rosa Coutinho, 
ao rei [D. João V] solicitando provisão para que o governador daquele reino fizesse o depositário pagar-lhe 
o ordenado antes de pagar aos filhos da folha, porque se tratava de um salário e era com isso que 
sustentava a família, pedindo ainda que pudesse obter o pagamento pela fazenda do depositário caso este 
não lhe pagasse, alegando ainda o muito trabalho que fazia para a Fazenda Real.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 76.  
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2622. 
 

2623.  1729, Fevereiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho ultramarino, ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor do terço da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, que vagara com o falecimento de 
Cipriano da Silva Rocha, sendo candidatos Vitoriano de Faria e Melo [Varejão Castelo Branco], Lucas 
António de Puga Dantas e Vasconcelos, Manuel Florim Correia e Francisco Matoso de Andrade. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 296v-298v; anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 78 e 90.  
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2623. 
 

2624.  1729, Março, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
sobre os estudantes não frequentarem as classes do colégio, apesar de estarem abertas todos os dias e os 
mestres à espera deles, sendo um desperdício de verbas da Fazenda Real; esclarecendo que o Bispo [frei 
Manuel de Santa Catarina] aceitava qualquer um que quisesse receber as ordens, mesmo que fossem 
negros pescadores e cristãos-novos, sem saber ler. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 164v. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 79.  
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2624. 
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2625.  1729, Março, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
sobre o estado do reino, a abundância de alimento, o castigo dado aos rebeldes de Benguela, o 
rendimento dos quintos da guerra, as dívidas nos contratos de Vasco Lourenço [Veloso] e a construção do 
quartel da Cavalaria; elogiando a tropa de cavalos e os esforços de Álvaro Carvalho [e Meneses] para 
trazer animais e soldados do Brasil, dando conta do estado e da importância da fortaleza de Nossa 
Senhora da Guia, do novo forte, da necessidade do Forte do Penedo, da descoberta de balas do tempo 
dos holandeses, do sossego do sertão apesar da falta de escravos, da praga de salalé na pólvora, tendo 
decidido não a mandar refinar na Bahia; mencionando ainda a ânsia com que aguardava sucessor, uma 
vez que terminara o seu tempo e fora um governo com grande extracção de escravos e saída de navios.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 80.  
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2625. 
 

2626.  [ant. 1729, Março, 17] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da ilha de São João de Cazanga, João de Paiva Correia Castelo Branco, 
ao rei [D. João V] solicitando carta patente de confirmação daquele posto, em que fora provido pelo 
governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, em virtude da promoção de 
Roque Vieira Leitão a tenente-general das conquistas daquele reino. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 81.  
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2626. 
 

2627.  [ant. 1729, Abril, 2] 
REQUERIMENTO de José Carreira Tavira, ao rei [D. João V] solicitando carta patente de confirmação de 
uma sesmaria de uma porção de terra no rio Lucala, no presídio de Ambaca, que o governador e capitão-
general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, lhe fizera em nome de Sua Majestade. 
Anexo: instrumento em pública forma e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 83.  
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2627. 
 

2628.  [ant. 1729, Abril, 27] 
REQUERIMENTO do mestre de campo do terço de Infantaria paga de Angola, José Carvalho da Costa, ao 
rei [D. João V] solicitando ficar como entretenido [em Portugal], em satisfação dos serviços prestados, em 
Angola, durante sete anos, alegando os problemas de saúde que o tinham obrigado a vir para o reino, com 
licença para se tratar, não estando ainda curado.  
Anexo: aviso, certidão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 84.  
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2628. 
 

2629.  1729, Abril, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria paga de uma companhia do terço da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, 
que vagara devido à promoção de Vitoriano de Faria e Melo [Varejão Castelo Branco] ao posto de 
sargento-mor do reino, sendo candidatos João Pereira da Cunha e José Álvares de Sá. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 322; anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 85 e 86.  
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2629. 
 

2630.  [ant. 1729, Abril, 30] 
REQUERIMENTO do capitão-mor José da Nóbrega de Vasconcelos, ao rei [D. João V] solicitando ordens 
para ser inteirado da maioria do soldo com que fora acrescentado, por ordem régia, no período de 10 de 
Setembro de 1722 até 22 de Julho de 1724. 
Anexo: requerimento, certidões e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 87.  
AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2630. 
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2631.  [ant. 1729, Maio, 9] 
REQUERIMENTO de José Rebelo, ao rei [D. João V] solicitando a restituição dos papéis que enviara à 
secretaria do Conselho Ultramarino, juntamente com um requerimento que fizera a Sua Majestade e que 
não fora deferido. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 126.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2631. 
 

2632.  [ant. 1729, Maio, 10] 
REQUERIMENTO dos capitães-mores [dos presídios] de Caconda e de Massangano, de Angola, 
[respectivamente, João de Sousa Cabral e João Baptista de Aragão], ao rei [D. João V] solicitando ajuda de 
custo idêntica à que fora concedida aos seus antecessores José da Nóbrega [e Vasconcelos], Luís Baptista 
e Francisco dos Santos. 
Anexo: certidão, requerimentos e avisos. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 88.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2632. 
 

2633.  [ant. 1729, Maio, 14] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] 
solicitando ordens para servir igualmente de provedor da Fazenda Real daquele reino, como fizera o seu 
antecessor, Francisco Pereira [da Costa; pedindo também ajuda de custo e ordens para sindicar o seu 
antecessor]. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 56, fl. 153-153v; anexo: requerimentos, provisão (cópia) 
e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 91.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2633. 
 

2634.  1729, Maio, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, a respeito da falta de meios dos moradores devido às perdas no 
comércio de escravos, à grande mortalidade deles no Brasil e à consequente descida do seu valor, 
explicando que não podiam contribuir para o donativo que Sua Majestade lhes ordenava, porque ainda 
contribuíam no donativo do casamento da rainha da Grã-Bretanha, [D. Catarina de Bragança], remetendo a 
carta dos moradores com os seus argumentos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 163-163v; anexo: parecer (minuta), carta, 
carta (cópia) e certidão. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 92 e 6.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2634. 
 

2635.  1729, Maio, 19, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João V ordenando ao governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano 
de Albuquerque, para fazer guerra ao régulo que habitava entre os presídios de Ambaca e de Caconda, 
caso não fosse possível extrair de outro modo mais escravos para o Brasil, porque assim poderia suprimir-
se a falta de escravos da Costa da Mina. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 122. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2635. 
 

2636.  [ant. 1729, Maio, 21] 
REQUERIMENTO do ajudante de tenente de Angola, Lucas António de Puga Dantas e Vasconcelos, ao rei 
[D. João V] solicitando provisão para poder apelar de uma sentença proferida contra ele naquele reino, e a 
favor de João Quaresma de Brito, alegando ser matéria de graça e sem prejuízo de terceiros. 
Anexo: feito cível, bilhete e lembrete. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 95 e 96.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2636. 
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2637.  1729, Maio, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
sobre o fim do seu governo e enumerando os problemas que enfrentara, nomeadamente a má 
administração da justiça, a carestia dos alimentos, a escassez de soldados, o mau estado das fortificações, 
da artilharia e dos armazéns, a falta de um hospital, os abusos dos capitães-mores dos presídios, a falta de 
cavalos e de um quartel para eles, a ausência de uma ponte sobre o rio Lucala e a falta de liquidez da 
Fazenda Real; referindo o que fizera para resolver cada um destes problemas, sem esquecer as ajudas do 
capitão-mor de Ambaca, José Carreira Tavira e do capitão da tropa de cavalos, Álvaro de Carvalho e 
Meneses, e os conflitos provocados pelo capitão-mor do presídio de Benguela, Francisco de Sousa da 
Fonseca.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 97.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2637. 
 

2638.  1729, Maio, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
sobre ter sido advertido pelo secretário de estado, [Diogo de Mendonça Corte Real], da saída de navios de 
guerra da Holanda, para uma expedição fora da Europa, e os cuidados que deveria ter; informando que 
nomeara contra a sua vontade António da Fonseca Coutinho para tenente-general do Regimento, para que 
os soldados tivessem treino, mas que perante os roubos e as insolências ocorridas tivera de o substituir 
pelo capitão mais antigo do terço; referindo que já se queixara dos procedimentos daquele oficial pela 
secretaria de Estado e que agora o faria pelo Conselho Ultramarino.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 98.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2638. 
 

2639.  1729, Maio, 22, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral [e provedor da Fazenda Real] de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. 
João V] remetendo relações da receita e despesa da Fazenda Real, mencionando que ficavam despesas 
por pagar por ter liquidado dívidas antigas, e que as despesas poderiam ter sido maiores se não fosse a 
descida dos preços dos mantimentos e a diminuição da Infantaria. 
Obs.: m. est.; anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 99.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2639. 
 

2640.  [ant. 1729, Maio, 23] 
REQUERIMENTO do fidalgo da Casa de Sua Majestade, João José de Lima, ao rei [D. João V] solicitando 
provimento de um ano na serventia do ofício de secretário do governo de Angola, porque apesar da 
propriedade pertencer ao seu pai, João Coelho de Lima, surgira a dúvida se o suplicante seria capaz de se 
encartar no ofício. 
Anexo: requerimento, assento (traslado), certidão, sentença de justificação e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 100.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2640. 
 

2641.  [ant. 1729, Maio, 23] 
REQUERIMENTO de José da Nóbrega de Vasconcelos, ao rei [D. João V] solicitando o hábito de Cristo e 
tença, em satisfação dos serviços prestados em Angola, entre 1702 e 1724, como praça de soldado pago, 
alferes e capitão de Auxiliares, capitão-mor dos presídios de Muxima e de Caconda, e de presente do 
presídio das Pedras [Negras].  
Obs.: m. est.; anexo: fés de ofícios, certidões, recibo, cartas, abaixo-assinado, mandados, conhecimento e 
informação de serviço 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 101, 56, 62 e 71-A.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2641. 
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2642.  1729, Maio, 23, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] 
remetendo os totais de navios e de escravos que saíram daquele reino no ano de 1728 e o rendimento do 
novo imposto, do marfim e mais direitos reais.  
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 102 e 89.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2642. 
 

2643.  [ant. 1729, Maio, 24] 
REQUERIMENTO de Francisco Xavier, ao rei [D. João V] solicitando provisão para se recolher [a Portugal], 
na companhia da sua mãe, que estava viúva e doente, uma vez que já cumprira o tempo de serviço exigido 
a quem assentara praça voluntariamente em Angola, [conforme o estabelecido no alvará de 9 de Outubro 
de 1716], e porque não fora para lá cumprir nenhum degredo. 
Obs.: alvará impresso; anexo: certidões, alvará e bilhete.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 103.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2643. 
 

2644.  1729, Maio, 24, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral [e provedor da Fazenda Real] de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. 
João V] respondendo à provisão de 21 de Agosto de 1728, relativa à sua carta de 1 de Março de 1728, na 
qual dava conta que o atraso no pagamento das casas e dos juros aos filhos de Cristóvão Ferreira, [se 
devia mais às interferências do governador Paulo Caetano de Albuquerque nos pagamentos e remessas, 
do que à falta de rendimentos da Fazenda Real, razão que o levara a sugerir que os juros e os prejuízos 
dos órfãos saíssem do ordenado do governador]; na provisão, Sua Majestade ordenava isso mesmo caso 
houvesse verba na Fazenda Real e o governador impedisse o feitor de fazer o pagamento; o signatário 
informou que os órfãos já tinham sido pagos graças às suas diligências e à entrada de um novo feitor. 
Anexo: cartas, certidões e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 104, 32 e 33.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2644. 
 

2645.  1729, Maio, 24, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral [e provedor da Fazenda Real] de Angola, Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. 
João V] respondendo à provisão de 1 de Setembro de 1728, que lhe ordenava para informar do rendimento 
dos dízimos [dos dez anos], para se saber se cobriam a despesa e o que sobejava do rendimento; 
remetendo certidão. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 18.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2645. 
 

2646.  1729, Maio, 25, Lisboa 
MAPA das munições necessárias à praça de Caconda, no reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 96.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2646. 
 

2647.  1729, Maio, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Muxima, vago devido à desistência de Simeão Pereira Bravo, sendo único candidato 
António Pereira de Azevedo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 334-334v; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 105.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2647. 
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2648.  [post. 1729, Maio] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino], sobre os serviços prestados por António de Barros da Silva, 
entre 1709 e 1729, na província do Alentejo e em Angola, como praça de soldado voluntário, tenente de 
Infantaria, capitão da guarda do governador D. João Manuel de Noronha, coronel das ordenanças de 
Angola e do de Benguela.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 106.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2648. 
 

2649.  [ant. 1729, Junho, 1] 
REQUERIMENTO do ajudante [supra do Regimento do terço volante dos moços solteiros, em 
Pernambuco], Francisco Rodrigues Cabral, ao rei [D. João V] solicitando que o escrivão da Matrícula lhe 
passasse certidão da fé de ofício, com menção ao tempo que servira nas praças de Pernambuco. 
Anexo: carta patente, provisões e auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 126.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2649. 
 

2650.  1729, Junho, 25, Rio de Janeiro 
CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania do Rio de Janeiro, Bartolomeu de Sequeira Cordovil, ao 
rei [D. João V] respondendo à provisão de 27 de Agosto de 1728, que lhe ordenava para retirar do 
Almoxarifado e enviar o dinheiro que fora remetido de Angola, pertencente à execução feita por precatório 
do provedor da Fazenda Real da capitania de Pernambuco dos bens de Manuel Sanches de Campos; 
informando que já procedera à dita remessa. 
Anexo: portaria. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 107.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2650. 
 

2651.  1729, Julho, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do juiz de fora e dos órfãos da cidade de Luanda, João Rodrigues de Matos, ao rei [D. João V] 
sobre as controvérsias entre o ouvidor e o juiz de fora quanto à administração da justiça e o prejuízo que 
isso causava aos moradores, principalmente com o ouvidor Francisco Pereira da Costa que queria interferir 
em tudo e porque os oficiais da Justiça e da Ouvidoria eram os mesmos e não sabiam a quem obedecer; 
dando como exemplo o caso dos órfãos do falecido Domingos da Cruz Ribeiro, no qual o ouvidor dera 
provimento ao tutor deles, José Belém Baudium, em detrimento do interesse dos órfãos, por ser amigo do 
tutor; informando que o ouvidor não tomava as contas aos tutores, nem tirara a residência ao juiz dos 
órfãos Manuel Monteiro da Rocha, tendo ainda lesado José da Rocha Freire na cobrança do contrato real, 
a favor de outro amigo seu, Manuel Pinto da Costa, e prejudicado o órfão Bernardino Pinheiro Falcão. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 110 e 109.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2651. 
 

2652.  1729, Julho, 2, Rio de Janeiro 
CARTA do provedor da Fazenda Real da capitania do Rio de Janeiro, Bartolomeu de Sequeira Cordovil, ao 
rei [D. João V] sobre o valor remetiudo pelo provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco Pereira da 
Costa, relativo aos descontos feitos nos soldos do governador daquele reino, Paulo Caetano de 
Albuquerque, para satisfação do empréstimo que Sua Majestade lhe concedera. 
Obs.: a este respeito ver AHU_CU_001, Cx. 25, D. 2529 e D. 2530. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 107.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2652. 
 

2653.  1729, Julho, 11, [Lisboa] 
ESCRITO ao [secretário do Conselho Ultramarino], André Lopes de Lavre, sobre a informação do capitão-
mor de Benguela, Francisco de Sousa [da Fonseca] e a sentença do capitão-mor de Caconda, José da 
Nóbrega [de Vasconcelos]. 
Obs.: possivelmente o escrito foi elaborado pelo secretário do Conselho da Guerra, João Pereira da Cunha 
Ferraz. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 111.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2653. 
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2654.  1729, Julho, 29, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do Bispo de Angola e Congo, frei Manuel [de Santa Catarina], ao rei [D. João V] sobre as 
descortesias que lhe fazia o governador daquele reino, Paulo Caetano de Albuquerque, nomeadamente 
negando-lhe honras militares. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 114 e 113.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2654. 
 

2655.  1729, Setembro, 24, [Lisboa] 
ESCRITO do [oficial da Junta dos Três Estados], Gaspar Salgado, ao [secretário do Conselho Ultramarino], 
André Lopes de Lavre, sobre a necessidade de ordens do Conselho Ultramarino para validar a 
arrecadação do ofício de escrivão da câmara de São Paulo da Assunção de Angola, que fora desanexado 
do de escrivão da Ouvidoria e Almotaçaria daquele reino. 
Anexo: despacho. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 116.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2655. 
 

2656.  1729, Setembro, 26, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Fazenda analisasse [a carta do 
governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque]. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 117.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2656. 
 

2657.  1729, Setembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
remetendo a relação dos navios e o número de escravos que saíram daquele porto durante o triénio do seu 
governo, dando conta do grande rendimento dos contratos, não faltando escravos, e tendo Vasco Lourenço 
[Veloso] lucrado mais do que qualquer outro contratador. 
Obs.: m. est.; doc. sem anexos. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 119.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2657. 
 

2658.  1729, Setembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
remetendo a cópia da carta que recebera do comandante do destacamento que foi castigar os sobas de 
Benguela, coronel Álvaro de Barros da Silva, informando que os sobas fugiram, o sertão ficou pacificado e 
o comércio desimpedido; referindo que enviara mantimentos, farinha e milho aos presídios, que mandara o 
novo capitão-mor de Benguela tirar devassa do que acorreu no destacamento e que procuraria descobrir 
quem fornecera armas e pólvora aos sobas.  
Obs.: m. est.; anexo: carta (cópia) 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 120 e 115.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2658. 
 

2659.  1729, Setembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 18 de Agosto de 1728, que lhe ordenava para dar informações da ilha de São 
João Baptista [de Cazanga], dos seus moradores e escravos e se a mesma tinha capitão de moradores, 
em virtude de João Dantas Monteiro ter solicitado confirmação desse posto; informando que a ilha se 
chamava São João Baptista de Cazanga, que os postos de capitão-mor, sargento-mor e capitão já estavam 
providos quando chegou a Angola e que substituiu o capitão Manuel Paulo [Correia] pelo suplicante, uma 
vez que aquele não sabia ler, nem tinha confirmação régia do posto. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 121.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2659. 
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2660.  1729, Setembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 21 de Janeiro de 1729, que lhe ordenava para remeter a certidão da residência 
do ex-capitão-mor do presídio de Cambambe, Luís António de Andrade; informando que a falta de certidão 
se devia à incúria do suplicante, que não a pedira no cartório ou juízo, porque a sentença não ia para a 
secretaria do governo, nem era tarefa do secretario passar-lha, nem dele signatário fazer de procurador de 
ninguém; remetia a certidão, extrajudicialmente, porque era ordem régia. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 122.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2660. 
 

2661.  1729, Setembro, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do Bispo de Angola, frei Manuel [de Santa Catarina], ao rei [D. João V] sobre as desatenções e 
provocações que tinha consigo o governador daquele reino, Paulo Caetano de Albuquerque, sendo grave a 
que ocorrera a 25 daquele mês, após a tomada de posse do bacharel Francisco da Rosa Coutinho como 
deão, quando o governador desrespeitara publicamente o signatário e mandara apedrejar o carro 
triunfante, faltando ao respeito às armas de Sua Majestade. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2752; anexo: carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 123; cx. 26, doc. 44.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2661. 
 

2662.  [ant. 1729, Outubro, 14]  
REQUERIMENTO de Manuel da Costa da Fonseca, ao rei [D. João V] solicitando hábito de Cristo e tença 
para quem casasse com a sua filha, porque não tinha bens para lhe dar em dote, alegando os serviços que 
prestara em Angola, entre 1697 e 1710, como praça de soldado, alferes e capitão de uma companhia da 
guarnição do distrito do Quanza, capitão de Infantaria na Bahia. 
Obs.: doc. cosido; ver AHU_CU_CONSULTAS DE MERCÊS GERAIS, Cod. 87, fl. 443-443v; anexo: 
requerimentos, certidões, mandados, carta de nomeação, carta patente e informação.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 124.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2662. 
 

2663.  [ant. 1729, Novembro, 23]  
REQUERIMENTO do procurador da Fazenda Real e da Coroa de Angola, Diogo de Almeida e Silva, ao rei 
[D. João V] solicitando que o seu provimento naquele cargo – que recebera por provisão [do governador 
daquele reino, Paulo Caetano de Albuquerque] –, não tivesse limitação de tempo, alegando que o lugar 
costumava ser vitalício e não tinha ordenado. 
Anexo: requerimento, certidões e bilhete.  
AHU-Angola, cx. 24, doc. 82.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2663. 
 

2664.  1729, Dezembro, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA dos [oficiais da câmara] de São Paulo da Assunção de Angola, ao rei [D. João V] sobre terem 
reunido os principais homens da governação para decidir como sustentar aquele reino sem tanto empate 
da Fazenda Real e terem considerado que se desempenharia a Fazenda Real se o contrato real, o dos 
vinhos e das aguardentes não fossem arrematados e corressem por conta de Sua Majestade, e se de 
Angola fosse verba para a Corte para se empregar em fazendas e com elas se pagar aos soldados; 
alertando que era preferível abolir a proibição de negócio imposta aos governadores, militares e capitães-
mores, porque isso e o consequente aumento de soldos não diminuíra os prejuízos dos moradores e até 
aumentara as despesas da Fazenda Real; sugerindo que os contratos que corressem pela Fazenda Real 
fossem trienais e que sendo o feitor o seu administrador, fosse aumentado e prestasse contas anualmente; 
pedindo que os governadores não fizessem despesas grandes sem ouvirem os oficiais da câmara e que o 
negócio nos sertões fosse livre. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 128.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2664. 
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2665.  [ant. 1729, Dezembro, 17, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO de António Lopes Cobre, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que ele, sua 
mulher e família pudessem passar [a Portugal] para se tratarem, em virtude de estarem ali há dez anos 
sem conseguirem gerar sucessão, devido aos achaques constantes, alegando ainda que doente não teria 
capacidade para servir Sua Majestade. 
Obs.: doc. cosido; anexo: instrumento de justificação, certidão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 23, doc. 132. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2665. 
 

2666.  1729, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 25 de Maio acerca da demora do pagamento das casas e juros às filhas 
menores de Cristóvão Ferreira, os consequentes prejuízos para a Fazenda Real e as menores, e a 
interferência do governador na administração e nas funções do provedor da Fazenda Real; informando que 
tudo fora pago apesar de não ter mais recursos do que os seus antecessores e que o atraso se deveu às 
representações do procurador dos herdeiros, o ouvidor-geral Francisco Pereira da Costa, que tinha 
interesse no caso por andar de concubinato com uma herdeira, D. Catarina de Naves, tendo ajudado na 
morte do marido dela, Clemente de Sousa Jácome; esclarecendo que a herdeira não era pobre e que o 
ouvidor cometia roubos e insolências, conseguindo até que ele signatário fosse arguido em factos onde 
deveria receber merecimentos. 
Anexo: despacho. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 130. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2666. 
 

2667.  1729, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 29 de Abril de 1729 sobre o aviso do vice-rei do Brasil, [Vasco Fernandes 
César de Meneses], acerca dos degredados terem ido para o Luango, onde uns morreram e outros 
embarcaram para o Brasil em navios ingleses, franceses e dos contratos, ordenando-lhe para vigiar os 
degredados e evitar os prejuízos resultantes e o incumprimento das penas de degredo; informando que as 
deserções de soldados eram comuns e que até as diminuíra, mas que não poderia travá-las porque a 
cidade e o porto eram abertos e que seria melhor se o vice-rei do Brasil tivesse mandado de volta os 
degredados e prendido o capitão Manuel Pereira, fazendo deles um exemplo. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 131. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2667. 
 

2668.  1729, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 27 de Maio de 1729, relativa à sua carta de 21 de Junho [de 1728], sobre a 
mortalidade dos soldados devido às epidemias, a dúvida do governador de Pernambuco, [Duarte Sodré 
Pereira], em mandar-lhe levas de gente, a má remessa de cavalos da Bahia e a falta de soldados e de um 
mestre de campo e um sargento-mor, em virtude do primeiro ter ido [a Portugal] e o segundo ter falecido; a 
resolução da consulta à carta ordenara que Angola fosse socorrida com gente do Ceará e de Pernambuco, 
e a falta do mestre de campo e do sargento-mor supridas; em resposta o governador informava que as 
gentes de Pernambuco instigavam ao motim e à deserção, mas tentaria conservar quem viesse, pedindo 
que o mestre de campo viesse o quanto antes porque o sargento-mor provido era inútil.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 163v-164; anexo: consulta, parecer (minuta), 
despacho e carta. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 132, 42, 90 e 94.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2668. 
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2669.  1729, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 18 de Maio de 1729, relativa à carta dos oficiais do Senado da câmara, de 17 
de Abril de 1728, sobre o prejuízo dos moradores e do povo com a demora dos navios vindos de Portugal e 
do Brasil, no presídio de Benguela, a fazer armações, onde os escravos ladinos pombeiros vendiam as 
presas que resgatavam nos sertões com as fazendas dos seus senhores, não dando conta disso aos 
mesmos e destruindo o seu negócio; alertando que não haveria dinheiro para a ajuda do dote de D. 
Catarina, rainha da Grã-Bretanha, se ali não fosse pago o imposto sobre cada escravo, como fizera o 
capitão José de Torres; acusando perplexidade porque as ordens do Conselho Ultramarino lhe ordenavam 
que os navios que fossem comerciar a Benguela passassem em Luanda, mas o de Vasco Lourenço 
[Veloso] estava em Benguela a carregar escravos e tinha ordens para seguir em direitura à Bahia. 
Anexo: parecer, provisões (cópias) e carta. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 133 e 36. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2669. 
 

2670.  1729, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 19 de Maio de 1729 que lhe ordenava para dar parecer sobre a carta dos 
oficiais do Senado da câmara, de 17 de Abril de 1728, sobre a insuficiência do valor angariado para as 
obras das ruas e calçadas daquele reino, a partir do imposto sobre os escravos embarcados, que fora 
lançado com o intuito de reverter para o dote de D. Catarina, rainha da Grã-Bretanha, mas que por 
provisão de 7 de Abril de 1701 ficara destinado às ditas obras por seis anos, pedindo que parte do imposto 
continuasse a reverter para as obras; informando que era contra o pedido dos oficiais porque a câmara 
tinha verbas para aquelas despesas, mas o depositário não as aplicava para o bem público, antes em 
interesses particulares.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 134 e 37. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2670. 
 

2671.  1729, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 17 de Maio de 1729, relativa à sua carta de 16 de Abril de 1728, sobre aquela 
conquista não ter meios de subsistência, de soldados e de rendimento para satisfazer a remessa de moeda 
de cobre que provera a Infantaria; queixando-se que os documentos que mandara parecia não terem sido 
lidos, porque o Conselho Ultramarino dava mostras de não perceber que a falta de rendimento era real e 
isso devia-se ao acrescentamento de soldos e ao aumento de cavalos; notando que o secretário de estado 
o elogiava, mas os ministros o repreendiam. 
Obs.: ver carta de 16 de Fevereiro de 1728 em AHU_CU_001, Cx. 26, D. 2601. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 135. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2671. 
 

2672.  1729 
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino sobre os serviços prestados por Filipe de Sousa Meira, em 
Angola, entre 1702 e 1729, como praça de soldado, capitão de Infantaria do terço do Quanza, capitão dos 
forasteiros da cidade de Luanda e do presídio de Caconda, onde servira de sargento-mor. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 136. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2672. 
 

2673.  [ant. 1730, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTO do padre Tomé de Matos Moreira, ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimentos, 
em virtude de ter sido apresentado na conezia da Sé do Bispado de Angola, que vagara com o falecimento 
do padre Estevão Botelho de Paiva. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2673. 
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2674.  [ant. 1730, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTO do provido no cargo de depositário da Fazenda Real de Angola, Roque Vieira Leitão, ao 
rei [D. João V] solicitando provisão para que lhe levassem em conta o salário de um caixeiro a que tinha 
direito, que seria encarregue de fazer as contas e ir tomá-las a bordo dos navios, onde os mestres e 
capitães das embarcações costumavam pagar os direitos dos escravos que levavam ao Brasil. 
Anexo: provisão, certidão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2674. 
 

2675.  [ant. 1730, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTO do nomeado no posto de capitão-mor de Cambambe, Felisberto António da Nóbrega [e 
Vasconcelos], ao rei [D. João V] solicitando provisão para poder vencer, como ajuda de custo, o soldo 
desde o dia do embarque, tal como fora concedido a outros capitães-mores. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2675. 
 

2676.  [ant. 1730, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO de D. André Caboco, natural do presídio de Cambambe, ao rei [D. João V] solicitando 
ordens para que o governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, lhe desse 
posse do sobado de Caboco, em virtude de ter sido eleito pelos macutas para os governar, apesar do 
capitão-mor e de alguns moradores do presídio terem conseguido que o governador mandasse o 
suplicante para o Rio de Janeiro; informando que chegado à Bahia recorreu ao vice-rei do Brasil [Vasco 
Fernandes César de Meneses], mas este nada fizera por não ser assunto da sua jurisdição. 
Obs.: m. est.; sobado era o território sob a administração de um soba e/ou as funções de um soba; facto 
histórico narrado na obra FERREIRA, Roquinaldo - Cross-Cultural Exchange in the Atlantic World: Angola 
and Brazil During the era of the Slave Trade [em linha]. African Studies, n.º 121 (jun. 2012). 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2676. 
 

2677.  [ant. 1730, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da fortaleza de São Paulo do Morro de Cassandama, 
José Gonçalves de Azevedo, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da carta patente passada pelo 
governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, aquando do falecimento de 
Manuel de Passos. 
Obs.: doc. cosido; anexo: instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2677. 
 

2678.  [ant. 1730, Janeiro, 25] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos de Angola, Álvaro de Carvalho e Meneses, ao rei [D. João V] 
solicitando para irem dois alveitares [de Portugal] para Angola para curarem os cavalos, em virtude do 
prejuízo que as enfermidades causavam aos animais, não havendo quem os tratasse. 
Obs.: doc. cosido; alveitar era o ferreiro ou indivíduo sem diploma que tratava dos animais doentes; anexo: 
certidão. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2678. 
 

2679.  [ant. 1730, Janeiro, 25] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos de Angola, Álvaro de Carvalho e Meneses, ao rei [D. João V] 
solicitando para lhe levarem em conta o tempo de serviço desde o dia em que assentara praça, pagando-
lhe meio soldo desse dia em diante, uma vez que já cumprira parte da condição do seu assentamento, 
trazendo do Brasil metade da quantidade de cavalos acordada. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2679. 
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2680.  [ant. 1730, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTO do cavaleiro fidalgo, José Rodrigues Barbosa, ao rei [D. João V] solicitando carta de 
confirmação do posto de tenente-general do campo do reino de Benguela, em que fora provido pelo 
governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, em virtude do seu antecessor 
[Manuel Dias Soares] ter passado a servir os cargos de ouvidor e provedor da Fazenda Real. 
Obs.: doc. cosido; anexo: instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2680. 
 

2681.  [ant. 1730, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTO do coronel Francisco Matoso de Andrade, ao rei [D. João V] solicitando licença de dois 
anos para levar as suas duas filhas [a Portugal] para que lá se recolhessem como religiosas, uma vez que 
em Angola não havia mosteiro de religiosas. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2681. 
 

2682.  [ant. 1730, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria do terço pago da praça de São Paulo da Assunção de Angola, 
José Pereira Travaços, ao rei [D. João V] solicitando licença de dois anos para ir buscar a esposa e os 
filhos [a Portugal], e assim evitar despesas com duas casas, levando consigo o filho que servia em Angola 
como praça de soldado, uma vez que era muito jovem e não o queria deixar sozinho, alegando que o 
mesmo já fora concedido ao seu antecessor Francisco de Sousa da Fonseca.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2682. 
 

2683.  [ant. 1730, Fevereiro, 14] 
REQUERIMENTO do cirurgião-mor António Henriques, ao rei [D. João V] solicitando provisão do lugar de 
cirurgião-mor de Angola, por seis anos, uma vez que já servia na cidade de Luanda há seis anos, 
assistindo no hospital devido ao impedimento do cirurgião-mor e físico-mor, tendo sido provido no lugar 
pelo governador Paulo Caetano de Albuquerque, alegando que o cirurgião-mor se retirara para Lisboa e já 
terminara o seu tempo de provimento. 
Obs.: doc. cosido; anexo: instrumento em pública forma e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2683. 
 

2684.  [ant. 1730, Fevereiro, 18] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria do terço pago de Angola, Roque Vieira Leitão, ao rei [D. João V] 
solicitando passar da Infantaria à Cavalaria e ser opositor à Companhia de Cavalaria que vagara, alegando 
que estando de guarnição ao presídio de Benguela não pudera chegar com o seu requerimento a tempo de 
juntar à proposta.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2684. 
 

2685.  [ant. 1730, Março, 21, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO de Alexandre de Sousa, ao rei [D. João V] solicitando provisão para regressar [a 
Portugal] ou ir para um dos portos do Brasil, com a sua mãe, alegando já ter cumprido os dez anos de 
degredo a que fora sentenciado, ter servido com bom procedimento e correr risco de vida, tal como sua 
mãe, devido ao clima. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidões e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2685. 
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2686.  1730, Março, 22, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do Bispo de Angola e Congo, frei Manuel [de Santa Catarina], ao rei [D. João V] sobre as 
interferências do governador Paulo Caetano de Albuquerque em matérias espirituais, como fora a 
desobediência dos cónegos Gaspar Borges Cardoso e Feliciano [de Prates] David, prejudicando o cabido. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2686. 
 

2687.  [ant. 1730, Março, 28] 
REQUERIMENTO do feitor da Fazenda Real, Lourenço da Costa Alvarenga, ao reverendo visitador […] 
Freitas, solicitando que mandasse dar vista à notificação que lhe fora enviada para pagar pela Fazenda 
Real à sacristia da matriz [de Luanda], porque não o podia fazer sem mandado do provedor. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2687. 
 

2688.  1730, Março, 28, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim da Veiga da Fonseca, declarando que o 
mestre e piloto do navio Nossa Senhora da Encarnação e Santo António, Bento Ramos Teles, assinara o 
conhecimento do que levava para o reino de Angola, da parte do Conselho Ultramarino. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2688. 
 

2689.  1730, Abril, 13, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque], ao rei [D. João V] 
sobre a fartura de mantimentos e a expectativa de redução dos seus preços, a quietude dos vassalos, o 
bom estado e distribuição das tropas apesar de não terem vindo recrutas, a competência do capitão de 
Benguela, [Francisco de Sousa da Fonseca], o castigo dos sobas rebeldes, a fuga do soba Quiombela ao 
destacamento do coronel Álvaro de Barros da Silva, sem obter refúgio nas terras de outros sobas, e o 
sossego no sertão; remetendo relação dos escravos e do marfim embarcados e da despesa da Fazenda 
Real com as obras de defesa e bem público daquele reino; dando conta da constituição da tropa de 
cavalos, da sua falta de armamento e da conveniência em formar com eles duas companhias, do 
livramento de soldados ciganos através das provisões do Conselho Ultramarino. 
Obs.: m. est.; corresponde à carta n.º 2 da lista de cartas do provedor Manuel Gomes de Avelar, ver 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2718; anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2689. 
 

2690.  1730, Abril, 27, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim da Veiga da Fonseca, declarando que o 
mestre do patacho Santo António de Lisboa, António Rodrigues Lisboa, não levava nada da parte do 
Conselho Ultramarino para o reino de Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2690. 
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2691.  1730, Abril, 29, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre o litígio entre o 
governador [Paulo Caetano de Albuquerque] e o Bispo [frei Manuel de Santa Catarina], acerca da 
promoção do padre João Teixeira de Carvalho à dignidade de mestre-escola, e do agravo dos cónegos 
Feliciano de Prates da Vide e Gaspar Borges Cardoso contra o Bispo; informando que o governador 
mandara prender e enviar o padre para o Rio de Janeiro, sem publicar a ordem, e impedira a comunicação 
com a casa do Bispo, para evitar censuras; dando conta que o governador mandara entrar na casa do 
preso e encontrara várias atestações de particulares contra si, pelo que mandara autuar o tenente-general 
António da Fonseca Coutinho; afirmando que a paz entre o Bispo e o governador fora restaurada e os 
cónegos tinham desistido do agravo. 
Obs.: possível correspondente à carta n.º 7 da lista de cartas do provedor Manuel Gomes de Avelar, ver 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2718. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2691. 
 

2692.  1730, Abril, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre o fim do provimento 
de José Barbosa Machado como escrivão das execuções, e de como o governador [Paulo Caetano de 
Albuquerque] ignorou o bom desempenho e o requerimento do mesmo ao cargo, escolhendo para o lugar 
António Gonçalves de Azevedo, apesar das advertências do suplicante, em virtude daquele provimento 
caber ao corregedor e não ao governador. 
Obs.: corresponde à carta n.º 9 da lista de cartas do provedor Manuel Gomes de Avelar, ver AHU_CU_001, 
Cx. 27, D. 2718; anexo: mandado e certidão. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2692. 
 

2693.  1730, Maio, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] remetendo 
certidão do provimento de Eusébio de Queirós Coutinho como alferes do terço que guarnecia a cidade [de 
Luanda], por ordem do governador [Paulo Caetano de Albuquerque], apesar de não ter os anos de serviço 
exigidos para o posto de alferes e de o signatário ter advertido disso o governador.  
Obs.: corresponde à carta n.º 11 da lista de cartas do provedor Manuel Gomes de Avelar, ver 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2718; anexaram-se os requerimentos de 1731 e 1732, nos quais Eusébio de 
Queirós Coutinho pedia resolução para a consulta do Conselho Ultramarino de 14 de Abril de 1731, que 
analisara o seu pedido de dispensa do tempo de regimento exigido para exercitar o posto de alferes, 
alegando ser filho de um capitão de Infantaria e ter servido em Angola de 1725 a 1730, como capitão da 
fortaleza de São Pedro do Morro de Cassandama, sargento-mor da ordenança da vila de Massangano, 
praça de soldado pago, cabo de esquadra e alferes; ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, 
Cod. 56, fl. 322-322v; anexo: certidão e requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 23 e 89; cx. 26, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2693. 
 

2694.  1730, Maio, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] remetendo 
certidão do provimento de António José de Lima como alferes do terço que guarnecia a cidade [de 
Luanda], por ordem do governador [Paulo Caetano de Albuquerque], apesar de não ter os anos de serviço 
exigidos para o posto e de o signatário ter advertido disso o governador.  
Obs.: corresponde à carta n.º 10 da lista de cartas do provedor Manuel Gomes de Avelar, ver 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2718; juntou-se o requerimento do suplicante de 1731, no qual insistia no pedido 
de dispensa do tempo de regimento exigido para exercitar o posto de alferes, alegando os serviços 
prestados em Angola, de 1721 a 1730, como praça de soldado voluntário e sargento-mor da ordenança do 
presídio de Benguela, para além de ser filho de pessoas de qualidade, tendo o seu pai, João José de Lima, 
servido de secretário naquele reino; ver consulta de 14 de Abril de 1731 em AHU_CU_CONSULTAS DE 
PARTES, Cod. 56, fl. 322; anexo: certidão, lembrete e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 23 e 88.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2694. 
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2695.  1730, Maio, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre o 
cumprimento da provisão de 10 de Maio de 1727, relativa aos soldos dobrados dos capitães [de Infantaria 
e do sargento-mor] da cidade de Luanda, em virtude da informação pedida acerca do requerimento de 
farda dobrada do capitão Pedro Barbosa de Sá e de outros do terço da cidade; explicando porque era 
contra o pedido e informando que o ajudante do tenente-general, Lucas António de Puga [Dantas e 
Vasconcelos] requerera ao governador para suprimir a farinha dobrada dos capitães e evitar a farda 
dobrada; dando conta que lhe parecia que a provisão fora mal entendida pelo seu antecessor. 
Obs.: corresponde à carta n.º 12 da lista de cartas do provedor Manuel Gomes de Avelar, ver 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2718; anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 25, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2695. 
 

2696.  1730, Maio, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre a falta 
de selas e de armas para os soldados da tropa de cavalos, o recurso a degredados nessa tropa, o 
pagamento dos cavalos vindos do Brasil e a entrega deles a que se comprometera o capitão da tropa, 
Álvaro de Carvalho e Meneses; informando que o preço do milho subira e era excessivo o que se gastava 
para a alimentação dos animais, podendo faltar para os negros a embarcar e os moradores. 
Obs.: corresponde à carta n.º 6 da lista de cartas do provedor Manuel Gomes de Avelar, ver AHU_CU_001, 
Cx. 27, D. 2718; anexo: certidão e carta patente (cópia).  
AHU-Angola, cx. 25, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2696. 
 

2697.  1730, Maio, 24, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre as dúvidas da 
aplicação do capítulo treze do regimento dos ouvidores, quanto à passagem de cartas de seguro, uma vez 
que o governador [Paulo Caetano de Albuquerque] exigia rubricá-las e se não o fizesse os réus ficariam 
sem recurso. 
Obs.: corresponde à carta n.º 3 da lista de cartas do provedor Manuel Gomes de Avelar, ver AHU_CU_001, 
Cx. 27, D. 2718; anexo: regimento (cópia de capítulo) e certidão. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2697. 
 

2698.  1730, Maio, 25, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do sindicante e ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre a 
residência e devassa que tirara ao seu antecessor, Francisco Pereira da Costa, nomeadamente as 
querelas com o juiz de fora [João Rodrigues de Matos], as queixas do capitão António Neto quanto à falta 
de despacho para os escravos que levava no seu navio, o comércio e as praças vendidas, alguns feitos por 
despachar, as desatenções que tinha com o Bispo por este ter favorecido o padre João Teixeira de 
Carvalho, a disputa com o mestre de campo e governador [interino], José de Carvalho da Costa, por causa 
da prisão do [sargento-mor] António Vieira Guimarães, as arqueações dos navios, as crias que 
embarcavam e a amizade com o falecido Clemente de Sousa. 
Obs.: doc. cosido. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2698. 
 

2699.  [post. 1730, Junho, 9] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Caetano Teixeira de Macedo, 
em Angola, entre 1713 e 1725, como praça de soldado, furriel-mor do terço, alferes, capitão de Infantaria 
do distrito do Quanza e capitão da fortaleza de Santo Amaro. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2699. 
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2700.  1730, Junho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
sobre os religiosos do Carmo ignorarem as ordens régias e refugiarem delinquentes no convento, como 
fizeram ao tenente-general, António da Fonseca Coutinho, e não pregando na Quaresma e no Advento; 
informando que ordenara ao provedor-mor da Fazenda para não lhes pagar a côngrua, tal como Sua 
Majestade fizera no tempo do governador Henrique de Figueiredo e Alarcão. 
Obs.: ver consulta de 12 de Janeiro de 1731, em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 166v. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2700. 
 

2701.  [ant. 1730, Junho, 22] 
REQUERIMENTO do [ex-capitão-mor do presídio de Benguela], Francisco de Sousa da Fonseca, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para se livrar das culpas que lhe imputara o governador e capitão-general de 
Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, no governo da capitania-mor de Benguela. 
Anexo: carta e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2701. 
 

2702.  [ant. 1730, Julho, 6] 
REQUERIMENTO do soldado João dos Santos Viana, da companhia do capitão Vitoriano de Faria e Melo 
[Varejão Castelo Branco] do terço da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, ao rei [D. João V] 
solicitando o posto de capitão da fortaleza de São Paulo de Cassandama, que vagara pela baixa que o 
governador Paulo Caetano de Albuquerque dera a Manuel de Passos de Carvalho, pela incapacidade de 
servir; alegando os serviços prestados naquele reino, nomeadamente como tenente daquela fortaleza. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidões, carta de nomeação e mandado. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2702. 
 

2703.  [ant. 1730, Julho, 18] 
REQUERIMENTO do nomeado para juiz de fora de Angola, Matias da Fonseca Tavares, ao rei [D. João V] 
solicitando [alvará de mantimento] e ajuda de custo como era habitual conceder aos ministros que iam para 
o Ultramar.  
Obs.: m. est.; anexo: bilhete e informação. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2703. 
 

2704.  [ant. 1730, Julho, 19] 
REQUERIMENTO do nomeado para juiz de fora de Angola, Matias da Fonseca Tavares, ao rei [D. João V] 
solicitando nomeação de sindicante para que fosse tirada a residência ao seu antecessor [João Rodrigues 
de Matos].  
Anexo: lembrete. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2704. 
 

2705.  1730, Julho, 20, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim da Veiga da Fonseca, declarando que o 
mestre do navio Rainha dos Anjos, Santo António e Almas, Manuel Vicente Franco, não levava nada do 
Conselho Ultramarino para o reino de Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2705. 
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2706.  1730, Julho, 22, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre os 
ciganos que foram servir de soldados naquele reino pedirem certidões de serviço e com elas solicitarem 
baixas e até licenças para sair do reino; desconhecendo se devia impedi-los de sair, em virtude de faltarem 
recrutas, facto que obrigara o governador a assentar praça a muitos filhos da terra, apesar de serem 
violentos e prejudicarem o comércio. 
Obs.: corresponde à carta n.º 2 da lista de cartas do provedor Manuel Gomes de Avelar, ver AHU_CU_001, 
Cx. 27, D. 2718. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2706. 
 

2707.  1730, Julho, 22, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre os 
obstáculos que os governadores tinham criado para não darem a côngrua que deviam cobrar para as obras 
pias da Misericórdia, estando a mesma em falta desde o ano de 1724. 
Obs.: corresponde à carta n.º 1 da lista de cartas do provedor Manuel Gomes de Avelar, ver AHU_CU_001, 
Cx. 27, D. 2718. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2707. 
 

2708.  [post. 1730, Julho, 22, São Paulo da Assunção de Luanda] 
LISTA das cartas que o ouvidor e provedor da Fazenda Real de Angola, [Manuel Gomes de Avelar], 
escreveu a Sua Majestade.  
Obs.: datação aferida através da data da carta mais tardia mencionada na lista. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2708. 
 

2709.  [ant. 1730, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO de Manuel de Ornelas de Vasconcelos, ao rei [D. João V] solicitando o hábito de Cristo 
com tença, em satisfação dos serviços prestados em Angola, [entre 1705 e 1729], como praça de soldado 
pago, alferes de ordenança, capitão de moradores e sargento-mor da ilha de São João de Cazanga, 
sargento-mor do Regimento do distrito de Quanza e cabo das companhias do distrito de Golungo. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: informação de serviço e auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2709. 
 

2710.  1730, Agosto, 22, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Coroa analisasse [a carta do 
governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, de 28 de Setembro de 1729, 
sobre os religiosos do Carmo terem atacado um ajudante de Artilharia dentro do convento, instigados pelo 
religioso frei José do Rosário]. 
Obs.: ver consulta de 25 de Agosto de 1730, em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 165-
165v. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2710. 
 

2711.  [ant. 1730, Agosto, 27] 
REQUERIMENTO do sargento do número da companhia do mestre de campo do terço pago da cidade de 
Luanda, Angola, João Gomes Sampaio, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da nomeação no posto 
de alferes da companhia do capitão João Correia, apesar do governador de então, Paulo Caetano de 
Albuquerque, não lhe ter feito assentamento de praça com o argumenro de o deixar para o novo 
governador, tendo depois rasgado o numeramento de capitão e a aprovação dada pelo sargento-mor da 
companhia e exigido que fosse nomeado Eusébio de Queiróz Coutinho, apesar de lhe faltarem anos de 
serviço.  
Anexo: instrumento em pública forma e carta. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2711. 
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2712.  1730, Setembro, 1, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as cartas do Bispo de Angola, frei Manuel de Santa Catarina e 
outras queixas contra o governador [Paulo Caetano de Albuquerque], para que Sua Majestade deferira a 
consulta [de 1 de Março de 1729], em virtude de não haver conciliação entre o Bispo e o governador e ser 
necessário dar pronta providência a esta matéria e evitar mais queixas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 165v e 166; anexo: cartas, parecer e escrito. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 47, 129 e 127. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2712. 
 

2713.  1730, Setembro, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
sobre o ataque que o morador João de Paiva Correia mandou fazer ao ex-capitão-mor de Benguela, 
Francisco de Sousa da Fonseca, a prisão e devassa ao morador e ao negro que ferira o ex-capitão-mor e 
ao degredado António Luís Rebelo de Vasconcelos; informando que os ministros julgaram o caso sem 
justiça e condenaram ambas as partes e que o morador fugiu de Caconda e foi convidado a refugiar-se no 
convento dos Carmelitas, apesar de não ser caso de imunidade, porque a pena não era de morte; 
acusando os ditos frades de desordens e escândalos contra a religião e dando conta que Francisco de 
Sousa da Fonseca fora para a Corte e apelaria ao Tribunal da Relação, por não aceitar a pena que lhe fora 
imposta. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2762. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 49.  
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2713. 
 

2714.  1730, Setembro, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre os 
requerimentos que os capitães-mores de Massangano e Caconda fizeram ao governador, pedindo um mês 
de soldo adiantado; dando conta que tinha ordem para descontar nos soldos dos suplicantes o valor para o 
sustento das suas famílias, na Corte, fazendo o desconto pro rata [em proporção], em virtude da provisão 
não indicar se fora dada fiança em caso de morte; explicando que o vencimento de soldos por ajuda de 
custo, fora dos dias de embarque, dava prejuízo à Fazenda Real.  
AHU-Angola, cx. 25, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2714. 
 

2715.  1730, Setembro, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre o capitão dos 
auxiliares, ex-feitor da Fazenda Real, José Belém Baudium, ser testamenteiro de Domingos da Cruz 
Ribeiro e do padre Cristóvão Martins e demorar a fechar os inventários; informando do julgamento do caso, 
dos agravos dos herdeiros, dos embargos do testamenteiro e da interferência do governador; dando conta 
que o testamenteiro fora preso, mas o ajudante de tenente, Lucas António de Puga [Dantas e 
Vasconcelos], o cunhado deste, capitão-mor Manuel de Ornelas, e o ajudante Francisco Cordeiro, criado 
do governador, o libertaram com o argumento de ser militar privilegiado, prendendo depois o meirinho dos 
ausentes. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2715. 
 

2716.  1730, Outubro, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre a 
chegada do navio inglês Aurora, que vinha de Bristol para Cabinda e Luango, referindo que o administrador 
do contrato fora conhecer as fazendas do navio e transportara algumas para terra – peças de lenços e 
zuartes lisos – em troca da farinha, da massa e da lenha de que necessitavam a bordo; indicando que 
fizera termo das trocas.  
AHU-Angola, cx. 25, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2716. 
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2717.  [ant. 1730, Outubro, 26, Lisboa] 
REQUERIMENTO do mestre de campo do terço da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, José de 
Carvalho da Costa, ao rei [D. João V] solicitando a reformação daquele posto, com ou sem soldo, em 
virtude de não poder embarcar de volta para a Angola, conforme o requerimento anterior. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 56, fl. 269v-270. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2717. 
 

2718.  1730, Outubro, 29, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre o 
provimento de feitor da Fazenda Real a partir dos nomes sugeridos pela câmara ao governador; referindo 
as obrigações do feitor e do caixeiro a que este tinha direito no caso dos direitos correrem por conta de Sua 
Majestade, mas podendo ser dispensado porque os direitos eram arrendados desde 1724 e cobrados pelo 
administrador; alertando para que o meirinho da Ouvidoria só recebia emolumentos, não tendo salário.  
AHU-Angola, cx. 25, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2718. 
 

2719.  [ant. 1730, Novembro, 22] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor da ilha de São João de Cazanga, Manuel de 
Ornelas de Vasconcelos, ao rei [D. João V] solicitando confirmação daquele posto em que fora provido pelo 
governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque.  
Obs.: doc. cosido; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2719. 
 

2720.  1730, [Lisboa] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Miguel de Melo, entre 1708 e 
1728, [em Portugal] e em Angola, como alferes da companhia do terço auxiliar da comarca de Santarém, 
capitão-mor do presídio de Caconda e servindo ocasionalmente de provedor da Fazenda Real, juiz dos 
órfãos e dos defuntos e ausentes de Angola. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2720. 
 

2721.  1731, Janeiro, 6, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] remetendo a 
pauta dos preços das fazendas e o rol de despacho aos escravos embarcados naquele porto [e que 
indicava o nome das pessoas que os catequizaram para a galera Jesus Maria José e Santa Ana, de que 
fora capitão e avançador, António Delgado Farinha]; dando conta que o governador não quisera rubricar a 
pauta depois dele signatário ter assinado, apesar de ser isso que validava o documento e que aquele acto 
impedia o fardamento dos soldados, interferindo na jurisdição do provedor, tal como acontecera na licença 
dos navios de escravos. 
Anexo: pauta e rol. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2721. 
 

2722.  [ant. 1731, Janeiro, 15, São Paulo da Assunção de] Luanda] 
REQUERIMENTO de Cipriana da Costa, ao [provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de 
Avelar], solicitando alvará de folha corrida para uns requerimentos.  
AHU-Angola, cx. 25, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2722. 
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2723.  1731, Janeiro, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre o papel da vila de 
Nossa Senhora da Vitória de Massangano durante a ocupação holandesa e a comunicação dela com 
Luanda através do rio Quanza, até ao porto de Calumbo; informando que confirmava as eleições anuais de 
juiz ordinário, vereadores e procurador daquela vila e que os capitães-mores usurpavam ao juiz ordinário a 
jurisdição de juiz dos órfãos, apossando-se dos bens dos menores, comportando-se como juízes de 
liberdades e provedores da Fazenda nos presídios e usando as guarnições para oprimir os moradores.  
AHU-Angola, cx. 25, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2723. 
 

2724.  [post. 1731, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor de Ambaca, José Carreira Tavira, ao rei [D. João V] 
solicitando provimento no dito posto, em que fora provido pelo governador e capitão-general de Angola, 
[Paulo Caetano de Albuquerque], em satisfação pelos serviços prestados naquele reino, entre 1710 e 1730. 
Obs.: m. est.; anexo: informação de serviço, certidões, carta, mandados, instrumentos em pública forma e 
cartas patentes. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2724. 
 

2725.  [post. 1731, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTO do capitão-mor Pedro Borges de Madureira, ao [provedor da Fazenda Real, Manuel 
Gomes de Avelar], solicitando alvará de folha corrida. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2725. 
 

2726.  1731, Fevereiro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta de 13 de Abril de 1730 do governador 
e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, sobre a nulidade com que o ouvidor-geral 
daquele reino, Manuel Gomes de Avelar, tirara residência ao seu antecessor, Francisco Pereira da Costa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 166v-167; anexo: lembrete, despacho e 
parecer. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 67 e 57. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2726. 
 

2727.  1731, Fevereiro, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do sindicante e ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre a 
residência e devassa que tirou do juiz de fora e dos órfãos da cidade de Luanda, João Rodrigues de Matos, 
resumindo as afirmações das testemunhas e as principais acções e procedimentos do visado; remetendo a 
devassa que tirara aos oficiais e informando que suspendera o escrivão serventuário, homem pardo, 
Francisco de Lemos Simeão. 
Anexo: carta, auto de residência e certidão (minuta).  
AHU-Angola, cx. 25, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2727. 
 

2728.  1731, Fevereiro, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre os negros 
particulares trazerem do sertão à cidade escravos, marfim e cera e da necessidade de castigar os ciganos 
que os impediam; dando conta que com a consequente falta de escravos, os homens de mar e os 
moradores iam negociar, indevidamente, a Massangano; informando que o capitão-mor do presídio, João 
Baptista de Aragão, lançara um bando a proibir os negociadores de irem ao Lembo, para assim beneficiar 
apenas quem ele queria, mas depois de o signatário alertar o governador, o capitão-mor fora impedido; 
avisando que o capitão-mor tomara pedras de sal de Quiçama aos negros de Ambaca, para resgatar 
escravos, e apesar de remeter o valor à Fazenda Real, revoltara os negros porque a mercadoria não era 
contrabando.  
AHU-Angola, cx. 25, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2728. 
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2729.  1731, Fevereiro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria paga da guarnição da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, vago devido ao 
falecimento de José Pereira Travaços, conforme carta de 3 de Junho de 1730 do governador Paulo 
Caetano de Albuquerque, onde propunha o alferes de mestre Manuel Matoso de Andrade e os ajudantes 
do número Bento Ferreira e Francisco Cordeiro da Silva, sendo candidatos os dois primeiros, bem como 
Domingos da Fonseca Negrão, José Luís da Costa e António da Silva Correia, tendo ainda pretendido o 
posto Simeão Pereira Bravo, Caciano Teixeira de Macedo, Sebastião Rebelo Pereira, Inácio Prates da Vide 
e João Dantas Monteiro. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 168-169v; anexo: parecer e informações de 
serviço. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 73, 72 e 124; cx. 23, doc. 80 e cx. 16, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2729. 
 

2730.  [post. 1731, Março, 3] 
REQUERIMENTO do contratador do contrato de escravos de Angola, Congo, Luango e Benguela, Manuel 
Monteiro da Rocha, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que os oficiais da Fazenda Real dos portos 
do Brasil aceitassem as licenças e despachassem os navios que quisessem ir aos portos do sotavento 
comprar escravos, pagando os respectivos direitos, mas sem fazer escala em Angola, em virtude de lhe 
pertencer os direitos dos escravos e ele querer dar as licenças, porque seria conveniente à Fazenda Real e 
ao contrato que muitos navios fossem ao Luango comprar escravos e os levassem ao Brasil, mas só 
poderia dar as licenças na presença dos oficiais.  
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: provisão (cópia), termo (minuta) e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2730. 
 

2731.  1731, Março, 5, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Coroa analisasse [a carta do 
ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, sobre o governador Paulo Caetano de Albuquerque ter 
mandado preso para o Rio de Janeiro o mestre-escola João Teixeira de Carvalho, sem divulgar a ordem, e 
ter encontrado na casa do preso atestações do tenente-general António da Fonseca Coutinho contra o seu 
governo, tendo-se escondido antes do signatário o autuar, apresentando as razões por que não autuara o 
juiz de fora João Rodrigues de Matos, conforme queria o governador]. 
Obs.: carta do ouvidor corresponde à carta n.º 8 da lista de cartas do provedor Manuel Gomes de Avelar, 
ver AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2718; anexo: aviso e cartas. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 77 e 22. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2731. 
 

2732.  [ant. 1731, Março, 6] 
REQUERIMENTO do feitor e depositário da Fazenda Real de Angola, Gabriel Moreira Rangel, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para que lhe fosse pago o ordenado do caixeiro a que tinha direito e que 
assistiria às contas. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidão, provisão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2732. 
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2733.  1731, Março, 7, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se escrevesse ao ouvidor-geral [e provedor da 
Fazenda Real] de Angola, [Manuel Gomes de Avelar], sobre as arqueações dos navios do contrato, 
mencionadas na carta [de 21 de Julho de 1730] do governador Paulo Caetano de Albuquerque, uma vez 
que o administrador dos contratos se queixara que o provedor faltava às condições dos contratos ao 
diminuir as arqueações dos navios, como fizera aos mestres João de Figueiredo Maciel e Luís Alves 
Calheiros, e que o provedor explicara que as arqueações do administrador eram irreais e do encargo do 
antigo provedor, Francisco Pereira da Costa, que tirava conveniências dos navios, como fizera na 
arqueação do navio do mestre João de Távora depois de ter sido vendido a Clemente de Sousa Jácome, 
primeiro marido da esposa do ex-ouvidor.  
Obs.: m. est.; anexo: carta, parecer e informação. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 78 e 42. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2733. 
 

2734.  [ant. 1731, Março, 13] 
REQUERIMENTO do contratador dos direitos reais dos escravos de Angola, [Congo, Luango e Benguela], 
Manuel Monteiro da Rocha, ao rei [D. João V] solicitando ordens para que o provedor da Fazenda Real 
daquele reino, [Manuel Gomes de Avelar], repusesse as medidas das arqueações tal como as encontrara, 
porque as aumentara, prejudicando a Fazenda Real e o contrato que detinha. 
Anexo: regimento (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 80 e 78. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2734. 
 

2735.  1730, Março, 13, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim da Veiga da Fonseca, declarando que o 
mestre do patacho Senhora da Nazaré e Santo Cristo, Joaquim Ferreira do Vale, não levava nada da parte 
do Conselho Ultramarino para Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2735. 
 

2736.  1731, Abril, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 9 de Junho de 1729, sobre a carta do ouvidor-geral de Angola, [Francisco 
Pereira da Costa], de 12 de Dezembro de 1727, acerca de ter sentenciado à prisão António Vieira 
Guimarães, por culpas na sublevação do gentio de Caconda e Benguela e remetê-lo ao ouvidor-geral; 
informando que o antigo ouvidor ajudara na fuga do acusado e que Vieira Guimarães não fugira para o 
sertão porque o mesmo ouvidor o nomeara para provedor dos defuntos e ausentes do presídio. 
Obs.: juntou-se carta do ouvidor-geral Manuel Gomes de Avelar, de 5 de Abril de 1731; anexo: instrumento 
em pública forma e cartas. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 81; cx. 23, doc. 131. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2736. 
 

2737.  1731, Abril, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 14 de Fevereiro de 1730, sobre o requerimento do boticário Pedro Marques 
Pereira, solicitando isenção de todos os encargos e ofícios da república para melhor servir o hospital real, 
onde costumava fornecer gratuitamente medicamentos aos pobres e à Infantaria; informando que depois 
de ouvir os oficiais da câmara e a Mesa da Misericórdia e confirmar as afirmações do suplicante, julgava-o 
digno de deferimento. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimentos, instrumento em pública forma e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2737. 
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2738.  1731, Abril, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 24 de Julho de 1730, relativa à carta do provedor e irmãos da Misericórdia e 
Hospital da cidade de Luanda, de 26 de Julho de 1728, sobre o desrespeito dos soldados e oficiais da 
justiça pela imunidade das suas casas, a falta de pagamento da ordinária anual para o sustento dos 
enfermos, a causa que tinham contra a Companhia de Jesus e pedindo ordens para que o provedor e o 
procurador da Fazenda Real pagassem a côngrua e o valor que os governadores deveriam dar para as 
obras pias e houvesse isenção para quem servisse na casa da Misericórdia; explicando que as afirmações 
dos irmãos da Misericórdia eram falsas e sem fundamento. 
Anexo: carta, despacho e certidão. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 84 e 47. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2738. 
 

2739.  1731, Abril, 2, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre a 
averiguação dos dízimos dos dez anos, [entre 1717 e 1729] e da despesa da folha eclesiástica; remetendo 
certidão respectiva. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 18; cx. 25, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2739. 
 

2740.  1731, Abril, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] remetendo, 
com atraso, os mapas de despesa da Fazenda Real com os filhos da folha eclesiástica e secular e o 
pagamento das milícias, no ano de 1729. 
Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2740. 
 

2741.  1731, Abril, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre a 
impossibilidade de executar a sentença contra o ex-feitor da Fazenda Real, António Leitão Arnoso, em 
virtude deste ter apelado. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2741. 
 

2742.  1731, Abril, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO dos mandados que se tiraram contra a Fazenda Real e que o governador e capitão-general de 
Angola, Paulo Caetano de Albuquerque mandou pagar, apesar de alguns serem anteriores ao seu tempo. 
Anexo: relação (fragmento). 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 90 e 98. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2742. 
 

2743.  1731, Abril, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] remetendo 
certidões com o número de navios que saíram de Angola, em 1730, relativos ao fim do antigo contrato e ao 
início do novo, referindo os escravos e o marfim que levaram e os direitos pagos.  
AHU-Angola, cx. 25, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2743. 
 

2744.  1731, Abril, 6, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre a 
relação dos livros necessários à secretaria daquele governo, ao escrivão da Fazenda Real e à Feitoria. 
Obs.: despacho da carta integra o requerimento no processo; anexo: carta, certidão e requerimento.  
AHU-Angola, cx. 25, doc. 92 e 93. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2744. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 464 / 1286 

 

2745.  1731, Abril, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] remetendo 
as relações da despesa da Fazendas Real com os filhos da folha eclesiástica e secular, o vencimento de 
cada um e a importância paga, em 1730. 
Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2745. 
 

2746.  1731, Abril, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre a 
ausência de cobre para pagar aos soldados, devido à falta de pagamento do cobre enviado àquele reino 
em Maio de 1719 e às interferências do governador [Paulo Caetano de Albuquerque]; tendo ele signatário 
remetido o pagamento, ao provedor-mor da Fazenda Real da Bahia, em três parcelas, enviando também o 
valor dos livros remetidos e estando para mandar para Pernambuco os descontos que fizera ao Bispo, 
entre 1724 e 1728, por conta do adiantamento que recebera, apesar das ingerências do governador em 
matérias do provedor da Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2746. 
 

2747.  1731, Abril, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre a prisão e a 
devassa irregular feita ao soldado Nicásio Nogueira da Costa e a outros três soldados, [pelo capitão-mor do 
distrito do Mussulo, João Rodrigues de Barros, por ordem do governador, Paulo Caetano de Albuquerque], 
e das respostas que o signatário dera ao governador por não deferir a devassa, devido aos erros que 
continha; dando conta que a prisão fora feita no Congo fora da jurisdição do capitão-mor e usando uma 
esquadra de Cavalaria, tendo morrido um cavalo, o que prejudicava a Fazenda Real, sugerindo que o 
governador fosse advertido contra essas irregularidades. 
Obs.: doc. cosido; anexo: ofícios, instrumento em pública forma e certidão. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2747. 
 

2748.  1731, Abril, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do nomeado para capitão-mor 
de Cambambe, Felisberto António da Nóbrega e Vasconcelos, solicitando perdão do adiantamento que 
recebera para a viagem a Angola, em virtude de ter perdido todos os seus cabedais no naufrágio do navio 
Nossa Senhora da Encarnação e Santo António, capitaneada por Faustino Soares, alegando ainda ser filho 
e neto de gente honrada, que servira a Coroa com muito zelo. 
Anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 96 e 19. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2748. 
 

2749.  [ant. 1731, Abril, 28] 
REQUERIMENTO do padre Manuel Correia da Silva, ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimento, 
em virtude de ter sido apresentado como vigário da Igreja de Nossa Senhora do Desterro do distrito da vila 
de Massangano. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 97. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2749. 
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2750.  1731, Maio, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outra [de 26 de Fevereiro de 1731], acerca do 
requerimento de Francisco da Silva Henriques e do seu sogro, Eusébio Caetano de Lima, solicitando [que 
o seu navio D. Carlos fosse escolhido para transportar o governador e capitão-general de Angola, ficando a 
sua dívida por conta do fretamento, e no caso de não ir governador, se esperasse o pagamento nas duas 
frotas sucessivas à Bahia, pagando metade no regresso da primeira e o resto no regresso da segunda], 
pedindo por último para obrigar os fretes do navio [em Portugal] e na Bahia. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 56, fl. 305 e 355; anexo: consulta, parecer, 
requerimentos e aviso. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 99 e 74. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2750. 
 

2751.  [ant. 1731, Maio, 11] 
REQUERIMENTO do [ex-contratador do contrato de escravos de Angola, Congo, Luango e Benguela], 
Vasco Lourenço Veloso, ao rei [D. João V] solicitando provisão para mandar uma galera negociar escravos 
ao reino de Benguela e voltar a um porto da América, pagando os direitos aos administradores do contrato, 
e pedindo para ficar no porto de Benguela o tempo que necessitasse e voltasse em direitura ao Rio [de 
Janeiro], à Bahia ou a Pernambuco, pagando no porto em que entrasse. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2751. 
 

2752.  1731, Maio, 16, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do Bispo de Angola, [frei Manuel de 
Santa Catarina], queixando-se das desatenções que o governador Paulo Caetano de Albuquerque lhe 
fazia, para além de interferir na sua jurisdição e cometer vários excessos; o conselho analisou a carta do 
governador de 13 de Setembro de 1730, acerca do sossego em que ficara a cidade após o envio do padre 
João Teixeira de Carvalho para o Rio de Janeiro, a ida de Francisco Pereira da Costa a Pernambuco e a 
fuga de António da Fonseca Coutinho, referindo também as desculpas que o Bispo lhe pedira, e a 
incompreensão que sentia por António da Fonseca Coutinho ter sido provido mestre de campo ad honorem 
em vez de ser punido. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; relação com AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2661; anexo: cartas, certidões, 
instrumento em pública forma, aviso, carta, carta (cópia), provisão (cópia), carta de apresentação (cópia), 
alvará (cópia), despacho e parecer (minuta).  
AHU-Angola, cx. 25, doc. 101, 37 e 48; cx. 26, doc. 44; cx. 180, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2752. 
 

2753.  1731, Maio, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outra, [de 23 de Agosto de 1730], acerca do 
requerimento do ajudante de tenente de Angola, Lucas António de Puga Dantas e Vasconcelos, solicitando 
soldos dobrados, como foram concedidos ao sargento-mor e capitães [de Infantaria, em 1727, e ao mestre 
de campo e capitães-mores, em 1722]; na primeira consulta o conselho pediu informação sobre a matéria 
ao governador [Paulo Caetano de Albuquerque] e na segunda analisou o parecer remetido [na carta de 28 
de Setembro de 1729].  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 56, fl. 263v-264 e 337; anexo: consulta, 
carta, requerimentos e certidão. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 102; cx. 24, doc. 118; cx. 26, doc. 56.  
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2753. 
 

2754.  1731, Maio, 23, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim da Veiga da Fonseca, declarando que o 
mestre do navio Nossa Senhora da Madre de Deus, São José e Almas, Plácido Nogueira da Silva, assinara 
conhecimento do que levava da parte do Conselho Ultramarino para Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2754. 
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2755.  1731, Maio, 26, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre as dúvidas do juiz 
de fora [Matias da Fonseca Tavares] em cumprir a carta de seguro que o signatário passara no caso de um 
conflito entre um [clérigo] filho da terra e um cigano; pedindo instruções sobre como agir. 
Anexo: regimento (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 104.  
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2755. 
 

2756.  1731, Julho, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre o 
aumento do preço da farinha, a dificuldade em trazê-la pelo rio Bengo, a especulação dos que a tinham, a 
abundância dela no presídio de Massangano, as vantagens para a Fazenda Real em ligar Luanda e 
Calumbo pelo rio Quanza, onde os moradores poderiam contribuir com os seus escravos, ficando depois 
com parte das terras na zona franca entre as localidades; explicando que a área seria mais segura para os 
navios do que as barras do Bengo e do Dande, servindo para a comunicação dos presídios de Muxima, 
Massangano e Cambambe, e a condução de fardas e munições para os presídios de Pedras [Negras] e de 
Ambaca; referindo que os conhecimentos do sargento-mor engenheiro, capitão Pascoal Rodrigues Alfama 
seriam muito úteis à obra. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2756. 
 

2757.  1731, Julho, 9, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se escrevesse ao governador e capitão-general de 
Angola, [Paulo Caetano de Albuquerque] para que desse parecer sobre o comércio dos negros do Luango 
com os estrangeiros, que introduziam muitas fazendas naquele reino, prejudicando o comércio, e sobre a 
possibilidade e os meios para se fazer uma fortificação na costa do Luango para proibir aquele comércio. 
Obs.: AHU_CU_CARTAS DE ANGOLA, Cod. 546, fl. 59v-60; anexo: provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 107; cx. 30, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2757. 
 

2758.  1731, Julho, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
sobre o sossego e a abundância em que estava aquele reino, o falecimento do capitão-mor de Pedras 
[Negras], Pedro Gomes Brasão, do de Ambaca, João Quaresma Brito, do de Cambambe, Felisberto 
António da Nóbrega [e Vasconcelos], e do de Muxima, Filipe de Sousa Meira, bem como o substituto deste, 
João de Sousa Cabral, não tendo quem colocar naqueles postos, nem nos lugares de oficiais de Justiça 
em Luanda.  
AHU-Angola, cx. 25, doc. 108.  
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2758. 
 

2759.  [ant. 1731, Julho, 22] 
REQUERIMENTO do capitão do navio Nossa Senhora do Rosário e São João Baptista, Valentim 
Rodrigues Teles, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que o capitão-mor do presídio de Benguela o 
deixasse comprar escravos naquele porto e carregá-los para o Brasil, pagando os direitos devidos e, se 
necessário, a fiança ao contratador; nomeou para o negócio, em seu nome, no requerimento junto, o 
capitão José Gonçalves Lamas. 
Anexo: requerimento, bilhete e informação. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 109, 111 e 114. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2759. 
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2760.  1731, Setembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do contratador dos direitos 
reais de Angola, Manuel Monteiro da Rocha, solicitando desistência de contrato ou nomeação de juiz 
conservador do contrato, arqueações e despachos de navios e dependências, na pessoa do juiz de fora da 
cidade de São Paulo da Assunção, [Matias da Fonseca Tavares], alegando que o provedor-mor da 
Fazenda Real daquele reino, Manuel Gomes de Avelar, alterara as condições do contrato, diminuindo as 
arqueações dos navios de escravos, prejudicando os direitos reais e o contrato, talvez para introduzir de 
novo a venda de praças. 
Anexo: requerimentos, parecer, certidões, lista e escrito. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 115; cx. 37, doc. 61.  
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2760. 
 

2761.  [ant. 1731, Setembro, 22] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria de uma das companhias do terço pago da cidade de Luanda, 
Angola, Manuel Florim Correia, ao rei [D. João V] solicitando ordens para que o governador [Paulo Caetano 
de Albuquerque], não o obrigasse a tomar, diariamente, o santo do ajudante de tenente, porque tal nunca 
fora exigido aos capitães de Infantaria; [solicitando posteriormente novas vias das ordens que o 
desobrigavam daquele acto]. 
Anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 116; cx. 27, doc. 81.  
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2761. 
 

2762.  1731, Outubro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento de João de Paiva Correia, em 
seu nome e do seu escravo José, solicitando alvará de fiança para ambos, de forma a terminarem os 
livramentos nas culpas que lhes imputou o governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de 
Albuquerque, no ataque ao capitão-mor Francisco de Sousa da Fonseca.  
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2713; anexo: requerimento, carta, carta (cópia), decreto (cópia) e 
bilhete.  
AHU-Angola, cx. 25, doc. 117, 113, 110; cx. 26, doc. 34.  
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2762. 
 

2763.  1731, Novembro, 29, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se escrevesse ao governador [e capitão-general de 
Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, sobre a sua carta de 1 de Abril de 1730, que respondia à provisão 
de 27 de Junho de 1729, com respeito às funções do mestre de campo ad honorem, António da Fonseca 
Coutinho], advertindo que as resoluções de Sua Majestade nunca eram supérfluas e que a repetição visava 
remover dúvidas de ignorância ou malicia e instigar à sua execução, pelo que deviam ser copiadas, 
registadas e enviada a certidão respectiva. 
Anexo: carta e provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 83; cx. 24, doc. 108.  
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2763. 
 

2764.  [ant. 1731, Dezembro, 5] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor do presídio de Cambambe, Luís António de Andrade, ao rei [D. João 
V] solicitando provisão para que o governador [Paulo Caetano de Albuquerque] e o provedor da Fazenda 
Real [Manuel Gomes de Avelar], o inteirassem do acrescentamento do soldo que Sua Majestade lhe 
concedera por resolução de 10 de Dezembro de 1722, e que lhe era devido desde então e até 6 de Janeiro 
de 1725. 
Obs.: doc. cosido; anexo: instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 120.  
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2764. 
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2765.  1731, Dezembro, 5, [Lisboa] 
ESCRITO do [oficial da Junta dos Três Estados], Gaspar Salgado, ao [secretário do Conselho Ultramarino], 
Manuel Caetano Lopes de Lavre, sobre a necessidade de o Conselho ordenar ao juiz de fora de São Paulo 
da Assunção, [Matias da Fonseca Tavares] para se informar do rendimento da Provedoria das Capelas e 
Resíduos da comarca de Angola, de forma a saber se cobrava o novo direito ao ex-ouvidor-geral e 
provedor das fazendas dos defuntos e ausentes, capelas e resíduos daquela comarca, Manuel Gomes de 
Avelar, e o desobrigava da fiança que dera. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 119.  
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2765. 
 

2766.  [post. 1731] 
LEMBRETE sobre uma carta do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, de 1731, 
remetendo os mapas de despesa com as nove companhias do terço da guarnição daquela praça, [a 
companhia da tropa de cavalos, a dos artilheiros, o pessoal das fortalezas de Santo Amaro, São Miguel e 
Nossa Senhora da Guia, e dos fortes de São Filipe do Penedo, das Necessidades, de São Pedro, de São 
Paulo, de Nossa Senhora da Nazaré e da Nossa Senhora do Cabo], as cinco companhias dos cinco 
presídios [Muxima, Cambambe, Massangano, Ambaca e Pedras Negras], as duas companhias de 
Benguela e Caconda, e o vencimento do capitão de cavalos. 
Anexo: mapas. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 123 e 125.  
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2766. 
 

2767.  1732, Janeiro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, acerca do estado do reino, da abundância de mantimentos apesar 
da subida de preços, da boa quantidade de escravos de Benguela e das dívidas ao [anterior] contratador 
[dos contratos de Angola, Congo, Luango e Benguela], Vasco Lourenço Veloso, em virtude de Francisco 
Pereira da Costa ter duplicado as fazendas com que se fardavam as tropas daquele reino, no último ano 
em que fora ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 169v; anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 1 e 45.  
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2767. 
 

2768.  [ant. 1732, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO do provido no lugar de cónego da Sé de Angola, padre Caetano Rebelo de Sampaio, ao 
rei [D. João V] solicitando alvará de mantimento para receber os mantimentos e salários respectivos. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2768. 
 

2769.  [ant. 1732, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO do contratador dos direitos dos escravos de Angola, Manuel Monteiro da Rocha, ao rei 
[D. João V] solicitando ordem para se cumprir a quinta condição do contrato, porque os oficiais da câmara 
daquele reino e o procurador da Fazenda Real impediam a execução do aumento do valor do frete, mesmo 
sem o provedor da Fazenda Real ter jurisdição para revogar a condição, e tendo já o caso sido julgado na 
Casa da Suplicação e no Juízo dos Feitos da Fazenda a favor do suplicante; pedindo ainda o abatimento 
do montante perdido no valor do contrato. 
Obs.: anexo cosido; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 5 e 2. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2769. 
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2770.  1732, Janeiro, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre as 
despesas da Fazenda Real com o trem de Sua Majestade, onde trabalhava o soldado António de Oliveira e 
o seu escravo a limpar as armas, assim como um mestre, que apesar de trabalhar muitas vezes para fora 
recebia do almoxarife o vencimento por inteiro, ficando as armas mal tratadas; pedindo um mestre capaz, 
vindo do Brasil, para consertar as armas, explicando que naquela despesa ainda entrava a do feitor e oito 
negros que serviam o governador.  
AHU-Angola, cx. 26, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2770. 
 

2771.  [ant. 1732, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO de Pedro Marques Pereira, ao rei [D. João V] solicitando a carta de propriedade do 
ofício de escrivão da Câmara, que fora do seu sogro, Manuel de Almeida Ribeiro, até ter renunciado dele, 
por alvará, em quem casasse com uma das suas filhas, e ele suplicante casara com D. Maria Bonini de 
Almeida, filha legítima de Manuel de Almeida Ribeiro, que o nomeara no ofício. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2408 e AHU_CU_001, Cx. 27, doc. 38 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2771. 
 

2772.  [ant. 1732, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO do mestre serralheiro da cidade de Luanda, António de Oliveira, ao rei [D. João V] 
solicitando soldo igual ao que recebia Francisco Vaz, que ocupara aquele lugar antes dele, em virtude de 
ser pobre, ter mulher e cinco filhos e os seus jornais serem muito limitados, alegando que fora para Angola 
em 1718 e desde então concertava armas e fazia obras pertencentes à Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2772. 
 

2773.  1732, Janeiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Caconda, por três anos, devido ao falecimento de Filipe de Sousa Meira, sendo 
candidatos Bartolomeu Duarte de Sequeira, João Dantas Monteiro e Jerónimo da Silva Freire. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod, 23, fl. 87v-88; anexo: parecer, bilhete e informação de 
serviço. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 10 e 15; cx. 25, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2773. 
 

2774.  1732, Janeiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor [do presídio] de Muxima, por três anos, sendo candidatos Jerónimo da Silva Freire, João 
Dantas Monteiro e Cristóvão Dias [de] Castro. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod, 23, fl. 86v-87; anexo: parecer e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 11 e 119. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2774. 
 

2775.  1732, Janeiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Ambaca, por três anos, devido ao falecimento de João Quaresma de Brito, 
sendo candidatos Aires Nunes Monteiro, Marcos Martins de Poiares e Cristóvão Dias de Castro. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod, 23, fl. 89-89v; anexo: parecer e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 12 e 14. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2775. 
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2776.  1732, Janeiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio das Pedras [Negras], por três anos, devido ao falecimento de Pedro Gomes 
Brasão, sendo candidatos Manuel Matoso de Andrade, Jerónimo da Silva Freire e Bartolomeu Duarte de 
Sequeira. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod, 23, fl. 85v-86; anexo: parecer e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 13; cx. 181, doc. 126. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2776. 
 

2777.  1732, Janeiro, 25, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor [do 
presídio] de Benguela, por três anos, sendo candidatos Lucas António de Puga Dantas [e Vasconcelos], 
João Pereira da Cunha e Manuel Florim Correia.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod, 23, fl. 86-86v; anexo: consulta (minuta). 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2777. 
 

2778.  1732, Janeiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Cambambe, por três anos, devido ao falecimento de Felisberto António da 
Nóbrega de Vasconcelos, sendo candidatos Marcos Martins de Poiares, Bartolomeu Duarte de Sequeira e 
Manuel Matoso de Andrade. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod, 23, fl. 88v-89; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2778. 
 

2779.  [ant. 1732, Janeiro, 29] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao 
rei [D. João V] solicitando que o ordenado de provedor fosse acrescentado, como fora o de ouvidor-geral 
no tempo em que o comércio fora interdito aos ministros, e como se fizera ao seu antecessor Francisco 
Pereira da Costa, alegando os seus bons serviços, o muito trabalho que os provedores tinham na 
arrecadação dos direitos reais, no despacho dos escravos e na expedição dos navios, assim como a 
redução de rendimentos que tivera com a passagem da ocupação de provedor dos defuntos e ausentes 
para o recém-criado lugar de juiz de fora. 
Obs.: m. est.; anexo: instrumento em pública forma, certidões e carta 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 18 e 23. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2779. 
 

2780.  1732, Janeiro, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] remetendo 
certidões com o número de navios que saíram de Angola [em 1731], os escravos carregados licitamente 
para o Brasil, sem contar com os que foram por alto e sem o consentimento do signatário, referindo o 
marfim embarcado pelo administrador e o direito pago. 
Obs.: m. est.; anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2780. 
 

2781.  [ant. 1732, Janeiro, 31] 
REQUERIMENTO de José Rodrigues Pontes, natural de Angola, ao rei [D. João V] solicitando o hábito de 
Cristo e tença para a sua mulher e o seu filho, António Rodrigues Prates, em satisfação dos serviços 
prestados entre 1680 e [1728], como praça de soldado infante e de cavalo, cabo de esquadra e de 
couraças, furriel, alferes, tenente e capitão de uma companhia do Regimento do distrito do Quanza. 
Obs.: m. est.; doc. cosido e numerado do fl. 2 a 21; anexo: certidões, requerimento, conhecimento, 
informação e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2781. 
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2782.  1732, Fevereiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do José Rebelo de Lemos, 
solicitando permissão para renunciar o ofício de escrivão da Feitoria e Marcador de Escravos na sua irmã, 
D. Mariana Bonifácia de Vasconcelos, para ficar para a pessoa que casasse com ela, em virtude de ter 
recebido aquele ofício por mercê régia, após a morte de seu pai, Francisco Rebelo de Lemos, que era o 
proprietário do dito ofício, e por não ter outros bens para o dote de sua irmã. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 17v; anexo: requerimento, instrumento em 
pública forma, alvará (traslado), provisão (traslado), certidão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2782. 
 

2783.  1732, Fevereiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do bacharel Francisco Pereira 
[da Costa], solicitando permissão para renunciar em pessoa capaz o ofício de tabelião do público judicial e 
notas, da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, que recebera ao casar com D. Catarina de Naves, 
filha legítima de Cristóvão Ferreira, que fora proprietário daquele ofício e do de escrivão dos órfãos, e 
obtivera alvará para deixar o primeiro a quem casasse com uma das suas filhas, e o outro ao filho; o 
bacharel alegava que tinha servido de ouvidor-geral da Paraíba e de Angola e que não podia assumir o 
ofício devido à incompatibilidade deste com os lugares de letras, enumerando os casos similares do 
bacharel Diogo da Silva de Gouveia e de Manuel Pestana de Torres Vedras. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2819; anexo: requerimentos, certidões, bilhetes e lembrete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 24 e 27. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2783. 
 

2784.  [ant. 1732, Fevereiro, 23] 
REQUERIMENTO do clérigo, presbítero do hábito de São Pedro, padre Manuel da Costa Rodrigues, ao rei 
[D. João V] solicitando provimento de catequizador dos escravos, em virtude do falecimento do padre 
catequizador Francisco Zuzarte de Andrade, alegando ser natural da terra e servir de catequizador da 
gente preta na freguesia da Sé, para além de ter servido de sacristão menor e maior, bem como de 
capelão de Nossa Senhora da Saíde na Santa Casa da Misericórdia, de escrivão das execuções 
eclesiásticas, de capelão da freguesia de Santa Ana do distrito de Dande e de confessor no Bispado. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2926; anexo: requerimento, certidões, informações, carta demissória, 
provisão, carta de nomeação, conhecimento, alvará e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2784. 
 

2785.  [ant. 1732, Fevereiro, 28, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Maria Teresa, mulher do cirurgião Bento António, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão para que o seu marido acudisse ao desamparo dela e de uma filha pequena, porque ele fora 
como cirurgião do navio mercante Nossa Senhora da Madre de Deus e São Francisco a Angola, e fora 
obrigado a ficar no reino de Benguela [em 1728], por ordem do capitão-mor Francisco de Sousa da 
Fonseca, para curar os enfermos daquele presídio. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2785. 
 

2786.  1732, Março, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre os 
capitães-mores dos presídios servirem de provedores da Fazenda Real, sem lhe darem os conhecimento 
devidos, tendo até o governador [Paulo Caetano de Albuquerque] provido um provedor em Benguela, sem 
que ele signatário soubesse da necessidade de farinha que havia para os soldados e que fora remetida 
pelo feitor.  
AHU-Angola, cx. 26, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2786. 
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2787.  1732, Março, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Massangano, por três anos, sendo candidatos Marcos Martins de Poiares, 
Simeão Pereira Bravo, Salvador de Sousa e Manuel Cristiano; [este último apresentara requerimento 
alegando que o posto estava vago e que fora opositor ao presídio de Benguela, mas não sabia se seria 
consultado para o mesmo].  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 91v-92; anexo: parecer, parecer (minuta), 
requerimentos, auto de papéis de serviço e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 31 e 120; cx. 25. doc. 122. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2787. 
 

2788.  [ant. 1732, Março, 6] 
REQUERIMENTO do capitão do bergantim São João e Santo Tomás, Bernardo Pereira, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para fazer duas viagens ao porto do presídio de Benguela para negociar escravos e 
voltar numa delas [a Portugal] e a outra ir em direitura a um porto do Brasil, sem ter de ir despachar ao 
reino de Angola. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2788. 
 

2789.  [ant. 1732, Março, 10] 
REQUERIMENTO do vigário encomendado da igreja de Nossa Senhora da Vitória da vila de Massangano, 
de Angola, Pascoal Lopes Fiúza, ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimento para cobrar a sua 
ordinária desde o dia em que fora colocado naquela igreja, tal como se concedera ao padre André Correia, 
alegando que o lugar vagara pelo falecimento do padre António de Gouveia, e o suplicante fora nomeado 
pelo Bispo em Novembro de 1726. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 37 e 29; cx. 25, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2789. 
 

2790.  1732, Março, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do corregedor do bairro do 
Rossio e proprietário do ofício de escrivão da Fazenda Real de Angola, Manuel Antunes de Almeida, 
solicitando permissão para renunciar ao dito ofício em pessoa capaz, alegando estar viúvo e ter de acudir a 
uns empenhos que contraiu no serviço de Sua Majestade, adiantando que o mesmo já fora concedido a 
outros ministros de letras como José Eliseu de Sousa. 
Obs.: doc. em pergaminho; anexo: requerimento, certidão, carta de propriedade e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 35 e 32. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2790. 
 

2791.  [ant. 1732, Março, 20] 
REQUERIMENTO do soldado João de Morais de Magalhães, ao rei [D. João V] solicitando permissão para 
regressar [a Portugal], em virtude de ter assentado praça voluntariamente para o reino de Angola e já ter 
servido os seis anos exigidos [pelo alvará de 9 de Outubro de 1716]. 
Obs.: alvará impresso; anexo: alvará e certidão. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2791. 
 

2792.  [ant. 1732, Março, 22] 
REQUERIMENTO do ex-ajudante de Infantaria do Regimento da praça de Bragança e nomeado para 
capitão-mor de Muxima, Cristóvão Dias [de] Castro, ao rei [D. João V] solicitando ajuda de custo para se 
preparar para a viagem, uma vez que era pobre e não tinha meios. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2792. 
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2793.  [ant. 1732, Março, 24] 
REQUERIMENTO do nomeado para o governo de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
solicitando soldo por ajuda de custo, desde o dia do embarque, como fora concedido aos seus 
antecessores. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2793. 
 

2794.  [ant. 1732, Março, 26] 
REQUERIMENTO do depositário da Fazenda Real de Angola, José Ferreira do Vale, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que lhe dessem satisfação da verba necessária para ter um criado ou fiel que o 
assistisse. 
Anexo: certidão, provisão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 42 e 52. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2794. 
 

2795.  [ant. 1732, Março, 27] 
REQUERIMENTO do nomeado para o posto de capitão-mor do presídio de Cambambe, Jerónimo da Silva 
Freire, ao rei [D. João V] solicitando provisão para vencer o seu soldo por ajuda de custo, desde o dia do 
embarque. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2795. 
 

2796.  [ant. 1732, Março, 27, Lisboa] 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Coroa analisasse [o requerimento 
do mestre de campo ad honorem de Angola, António da Fonseca Coutinho, solicitando a reposição no seu 
antigo estado e restituição do seu posto, com todos os soldos vencidos, desde o auto de devassa realizado 
pelo ouvidor-geral, Manuel Gomes de Avelar, depois da descoberta de algumas atestações em casa do 
padre João Teixeira de Carvalho, a favor do Bispo e contra o governador Paulo Caetano de Albuquerque], 
e que se juntasse a carta do ouvidor acerca desta matéria.  
Anexo: requerimento (cópia), carta e regimento (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 44 e 48; cx. 25, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2796. 
 

2797.  [ant. 1732, Abril, 2] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor da vila de Massangano, Pedro Martins Marques, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que o governador Paulo Caetano de Albuquerque, o deixasse embarcar de volta 
[a Portugal], em virtude de ter terminado o seu triénio, estar o posto provido e ter servido trinta anos; 
pedindo ainda para receber todas as perdas e danos que o impedimento do governador lhe causava. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2797. 
 

2798.  1732, Abril, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Paulo Caetano de Albuquerque, ao rei [D. João V] 
sobre a relação e análise que fizera aos serviços de Francisco Gomes de Carvalho, casado com D. 
Catarina Simões, herdeira universal do sargento-mor António Simões.  
AHU-Angola, cx. 26, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2798. 
 

2799.  1732, Abril, 28, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se remetesse a queixa do mestre-escola, padre João 
Teixeira de Carvalho, ao sindicante que ia tirar residência ao governador Paulo Caetano de Albuquerque, e 
se deferisse os requerimentos do mestre-escola, devolvendo-lhe os bens e restituindo-o de perdas e 
danos. 
AHU-Angola, cx. 24, doc. 112; cx. 25, doc. 121; cx. 26, doc. 48; cx. 44, doc. 26.  
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2799. 
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2800.  [ant. 1732, Abril, 29] 
REQUERIMENTO do nomeado para o posto de capitão-mor de Ambaca, Aires Nunes Monteiro, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para receber os seus soldos por ajuda de custo, desde o dia do embarque, 
como se costumava dar a quem ia servir no Ultramar. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2800. 
 

2801.  1732, Abril, 29, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre [o requerimento do ex-físico-mor de Angola, Tomé Guerreiro 
Camacho de Aboim, que solicitava ordens para que o governador de Pernambuco, Duarte Sodré Pereira, o 
remetesse à Corte para aí ser julgado, em virtude de ter sido enviado para o Brasil pelo governador e 
capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque e pelo Bispo frei Manuel de Santa Catarina, 
sem fundamento e com indicação para ser castigado, impedido de sair e de escrever, alegando que tinha 
mulher e filhos na Corte]. 
Obs.: ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 67-67v; anexo: avisos, provisão 
(cópia) e requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 36; cx. 25, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2801. 
 

2802.  1732, Maio, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA (cópia) do Senado da câmara da cidade de Luanda ao governador e capitão-general de Angola, 
Paulo Caetano de Albuquerque, sobre o florescente estado daquele reino no passado, o zelo dos 
governadores em catequizar brancos e negros, e a proibição de brancos, fuscos ou negros calçados irem 
ao sertão, acto reservado aos negros dos moradores, que iam aos pumbos trocar as fazendas (quibacos) 
dos seus senhores por escravos; explicando que devido à ganância, os moradores ignoraram essa 
proibição e atravessaram escravos já comprados por pombeiros a outros moradores, causando prejuizos, 
aumento de preços e do comércio no Lembo e em Massangano, levando à decadência do reino e à 
pobreza dos seus habitantes; pedindo que as portas do sertão fossem fechadas aos brancos, os que lá 
estivessem fossem recolhidos e se desse execução aos regimentos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2802. 
 

2803.  [ant. 1732, Maio, 10] 
REQUERIMENTO do clérigo, presbítero do hábito de São Pedro, padre Manuel Pinto da Costa, natural de 
Luanda, ao rei [D. João V] solicitando provisão para servir de capelão-mor do terço pago de Angola, nos 
impedimentos de saúde e de idade do capelão-mor actual, padre Francisco Rodrigues da Silva. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2803. 
 

2804.  1732, Maio, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do nomeado para governador 
e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, solicitando que o provedor da Fazenda Real da 
ilha da Madeira procedesse ao fardamento dos duzentos soldados que iriam servir em Angola, antes dele 
chegar à ilha, para se evitar demoras e prejuízo na viagem. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 76; anexo: escrito e relação. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2804. 
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2805.  1732, Maio, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria paga de uma das companhias do terço da cidade de São Paulo da Assunção de 
Angola, devido ao falecimento de José Cardoso da Silva, sendo candidatos Roque Ferreira de 
Vasconcelos, José Luís da Costa, Caetano Teixeira de Macedo, José da Costa e Manuel de Ornelas; para 
além destes, pretenderam ainda o posto Domingos da Fonseca Negrão, Inácio Prates da Vide, Simeão 
Pereira Bravo, António da Silva Correia e Francisco Cordeiro da Silva. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 108-109; anexo: parecer, parecer (minuta) e 
requerimento. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 60 e 121. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2805. 
 

2806.  [ant. 1732, Junho, 4] 
REQUERIMENTO do soba da jurisdição do presídio de Cambambe, e soldado do mesmo presídio, D. 
André Caboco, ao rei [D. João V] solicitando provisão para se livrar das vexações dos homens brancos que 
iam comerciar escravos, marfins e cera ao sertão, e o obrigavam a ele e aos seus escravos a levar as suas 
cargas, a pagar fazendas perdidas, chegando a ficar-lhe com alguns carregadores, quando ele só tinha 
obrigação de levar as cargas de Sua Majestade.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2806. 
 

2807.  [ant. 1732, Junho, 4] 
REQUERIMENTO de Pedro Marques Pereira, ao rei [D. João V] solicitando as ordens necessárias para se 
fazerem [em Portugal] as diligências para ele atestar a sua limpeza de sangue, para desse modo poder 
entrar na propriedade do ofício de escrivão da câmara da cidade de Luanda, reino de Angola.  
Obs.: doc. cosido; anexo: requerimento, alvará, instrumentos em pública forma, mandado, carta, provisão e 
inquirição. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 117. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2807. 
 

2808.  1732, Junho, 5, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Fazenda analisasse a informação 
do tenente-general Amaro de Macedo [e Vasconcelos, acerca da carta do provedor da Fazenda Real de 
Angola, Manuel Gomes de Avelar, sobre a entrada e comércio de pólvora naquele reino]. 
Anexo: escritos, carta e provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2808. 
 

2809.  1732, Junho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outras, [de 19 e 27 de Maio de 1732], acerca 
do ajuste do fretamento do navio que iria levar o novo governador e capitão-general de Angola, [Rodrigo 
César de Meneses], e o socorro de gente, [tendo concorrido João Maximiliano e os seus filhos, José 
Rodrigues Lisboa e António Rodrigues Ribeiro]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 106-106v, 109v e 112; anexo: consultas, consultas 
(minutas) requerimentos, escritos, aviso, relação, despacho e declarações.  
AHU-Angola, cx. 26, doc. 65 e 67. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2809. 
 

2810.  1732, Junho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a queixa do tenente-general de Angola, 
António da Fonseca Coutinho, contra o despotismo do governador daquele reino, Paulo Caetano de 
Albuquerque. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 80-80v; anexo: requerimento, aviso, pareceres 
(minutas). 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 66 e 25. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2810. 
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2811.  1732, Junho, 23, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre o bando que o 
governador [Paulo Caetano de Albuquerque], mandou publicar para a prisão do cigano João da Costa 
Rocha, porque agredia e extorquia as pessoas com quem se cruzava; explicando a diligência feita para o 
prender, a intervenção do tenente-general José Correia Leitão e o sobressalto que a fuga do cigano 
causara, obrigando a usar gente guerreira do Calandula para escoltar o gentio de Ambaca para que este 
viesse a Luanda. 
Anexo: aviso. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2811. 
 

2812.  1732, Junho, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o nomeado para o lugar de governador e 
capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, solicitando ajuda de custo igual à que fora dada ao 
seu antecessor, Paulo Caetano de Albuquerque, por conta dos seus soldos, [pedindo ainda a respectiva 
provisão]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 80v-81; anexo: requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 71, 70 e 98. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2812. 
 

2813.  1732, Junho, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento dos nomeados para os postos 
de capitão-mor de Ambaca, Cambambe, Massangano e Muxima, respectivamente, Aires Nunes Monteiro, 
Jerónimo da Silva Freire, Marcos Martins de Poiares e Cristóvão Dias [de] Castro, solicitando ajuda de 
custo para se prepararem para a viagem, tal como se concedera aos seus antecessores, João Baptista de 
Aragão e João de Sousa Cabral, capitães-mores de Massangano e Caconda. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 81-81v; anexo: certidão e requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 79 e 69. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2813. 
 

2814.  [ant. 1732, Julho, 4] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos de Angola, Álvaro de Carvalho e Meneses, ao rei [D. João V] 
solicitando autorização para passar da Cavalaria à Infantaria e nela ocupar os postos a que se opusesse, 
conforme o seu merecimento. 
Anexo: aviso. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 72 e 116. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2814. 
 

2815.  1732, Julho, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do secretário do governo de Angola, João José de Lima, ao rei [D. João V] respondendo à provisão 
de 22 de Dezembro de 1730, relativa à sua carta de 17 de Março de 1730, e ordenando-lhe que 
continuasse a enviar as listas das cartas de serviço recebidas pelo governador do reino, Paulo Caetano de 
Albuquerque; informando que cumprira a ordem.  
Anexo: cartas e listas. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 73; cx. 25, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2815. 
 

2816.  [ant. 1732, Julho, 8] 
REQUERIMENTO do nomeado para capitão-mor do presídio de Massangano, Marcos Martins de Poiares, 
ao rei [D. João V] solicitando provisão para vencer os seus soldos por ajuda de custo, desde o dia do 
embarque. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2816. 
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2817.  [ant. 1732, Julho, 9] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-[geral] de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao 
rei [D. João V] solicitando provisão para servir também de provedor da Fazenda Real, cargo que sempre 
andou anexo ao primeiro. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2817. 
 

2818.  [ant. 1732, Julho, 15] 
REQUERIMENTO do ex-feitor e depositário da Fazenda Real de Angola, Tomás da Silva Baptista, ao rei 
[D. João V] solicitando provisão para que as sentenças de restituição ao administrador do contrato real dos 
direitos velhos daquele reino, Manuel Pinto da Costa, não fossem executadas contra si, porque o 
administrador só pagara o primeiro quartel do contrato depois do signatário ter passado mandado executivo 
e apesar da Casa da Suplicação confirmar a sentença de reposição da quantia; pedindo ainda que a 
provisão ordenasse ao provedor e procurador da Fazenda Real de Angola para lhe pagarem a execução, 
caso ele já a tivesse pago ao administrador, porque ele carregara a quantia recebida à Fazenda Real. 
Obs.: m. est.; anexo: parecer e certidão. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 76; cx. 25, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2818. 
 

2819.  [ant. 1732, Agosto, 2] 
REQUERIMENTO do proprietário do ofício de tabelião público, judicial e notas de Angola, bacharel 
Francisco Pereira [da Costa], ao rei [D. João V] solicitando o provimento de António Freire Roquete como 
serventuário do dito ofício, enquanto ele suplicante não renunciasse ao mesmo, conforme a provisão que 
tinha para renunciar o ofício em pessoa apta. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2783; anexo: carta, auto de testemunhas e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2819. 
 

2820.  [ant. 1732, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO do ex-físico-mor de Angola, Tomé Guerreiro Camacho e Aboim, ao rei [D. João V] 
solicitando segundas vias das ordens enviadas ao ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, para 
que este devassasse o seu procedimento, pedindo que o ouvidor não pudesse sair daquele reino ou ser 
riscado do serviço real sem as executar, porque o ouvidor que estava para ir [Lourenço de Freitas Ferraz e 
Noronha], poderia entrar nas mesmas demoras. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2820. 
 

2821.  [ant. 1732, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de 
Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimento para cobrar o ordenado a 
que tinha direito. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2821. 
 

2822.  [ant. 1732, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de 
Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] solicitando aposentadoria, conforme era concedido aos 
ministros do Ultramar, nomeadamente aos juízes de fora daquele reino. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2822. 
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2823.  [ant. 1732, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria do terço pago de Angola, Manuel Florim Correia, ao rei [D. João 
V] solicitando patente de sargento-mor ad honorem, com soldo, e exercício de capitão de Infantaria, 
alegando os serviços prestados ao longo de dezoito anos, sempre com zelo e satisfação. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 85 e 77; cx. 25, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2823. 
 

2824.  1732, Agosto, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outra, [de 9 de Junho de 1732], acerca do 
requerimento do tenente-general de Angola, António da Fonseca Coutinho, solicitando a aceitação dos 
papéis com que pretendia ser opositor ao posto de mestre de campo daquele reino, pedindo para substituir 
a folha corrida e o auto que provava não ter culpas, por certidões e atestações; o conselho juntou os 
documentos e as cartas acerca das culpas do suplicante, alertando que por resolução de 9 de Abril de 
1728, fora enviada carta do ouvidor-geral daquele reino, Manuel Gomes de Avelar, para averiguar as ditas 
culpas, aguardando-se ainda resposta.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 80-80v e 87v-88; anexo: consulta, parecer 
(minuta), requerimentos, requerimento (cópia), mandado, cartas, certidões, aviso e provisão (cópia).  
AHU-Angola, cx. 26, doc. 86 e 81. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2824. 
 

2825.  1732, Agosto, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do nomeado para ouvidor-
geral de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, solicitando ajuda de custo para suprir os gastos do 
seu transporte para aquele reino, na forma que se costumava conceder aos ministros que iam servir no 
Ultramar.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 89v-90; anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2825. 
 

2826.  1732, Agosto, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do proprietário do ofício de 
escrivão da Fazenda Real, Vedoria e Matrícula de Angola, e corregedor do Crime na repartição do Rossio, 
Manuel Antunes de Almeida, solicitando provisão para nomear serventuário no dito ofício, à satisfação do 
governador e capitão-general de Angola, em virtude de não poder servir aquele ofício.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 89-89v; anexo: requerimento e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2826. 
 

2827.  1732, Agosto, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do boticário aprovado António 
Inocêncio Pita, solicitando provimento no partido de cirurgião-mor de Angola, em virtude de não haver 
cirurgião-mor naquele reino e ele ter experiência na assistência no hospital real [de Lisboa]. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 90; anexo: requerimentos, certidões, informação e 
bilhete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 88 e 78. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2827. 
 

2828.  [ant. 1732, Agosto, 18] 
REQUERIMENTO do médico Eusébio Catela de Lemos, ao rei [D. João V] solicitando nomeação para o 
lugar de físico-mor de Angola e uma tença anual para as suas três irmãs, para assim aliviar o seu pai, que 
tinha dez filhos, alegando que era costume dar-se algumas mercês aos médicos que iam para aquele 
reino.  
Obs.: ver consulta de 22 de Agosto de 1732 e de 28 de Fevereiro de 1733, em AHU_CU_CONSULTAS DE 
PARTES, Cod. 57, fl. 93-93v e 122; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2828. 
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2829.  1732, Agosto, 22, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do ex-escrivão da 
receita do tesoureiro do Conselho Ultramarino, António de Sousa Pereira, solicitando ajuda de custo pelo 
trabalho que tivera no assento dos soldados que foram para o reino de Angola, no traslado do livro dos 
assentos e na assistência aos socorros. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 55, fl. 292v e Cod. 57, fl. 217v; anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2829. 
 

2830.  [ant. 1732, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO do ex-capitão do presídio de Cambambe, Luís António de Andrade, ao rei [D. João V] 
solicitando permissão para juntar documentos a um requerimento que tinha na secretaria, [pedindo o 
pagamento do acrescentamento de soldo a que tivera direito pelo facto de ser capitão-mor, conforme a 
resolução de 2 de Setembro de 1722, desde o dia da dita resolução até 6 de Janeiro de 1725, altura em 
que deixara de servir]. 
Anexo: certidões, requerimento e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 91, 62 e 104. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2830. 
 

2831.  [ant. 1732, Agosto, 25] 
REQUERIMENTO da proprietária do ofício de escrivão das execuções de Angola, D. Eugénia Inácia de 
Archimelo, ao rei [D. João V] solicitando permissão para nomear Manuel de Freitas Correia como 
serventuário do dito ofício, por ser pessoa apta.  
Anexo: alvará (traslado), carta e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 92, 89, 97 e 99. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2831. 
 

2832.  1732, Agosto, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento dos capitães-mores de 
Massangano e Cambambe, Marcos Martins de Poiares e Jerónimo da Silva Freire, respectivamente, 
solicitando ajuda de custo como a que fora concedida aos seus antecessores, João de Sousa Cabral e 
João Baptista de Aragão, porque as despesas com os cómodos e a alimentação eram muito elevadas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 94v; anexo: requerimento e certidões. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 93 e 79. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2832. 
 

2833.  1732, Agosto, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outra e dois requerimentos de José de Torres 
e José Rodrigues de Castro, solicitando permissão para serem opositores ao posto de capitão-mor de 
Benguela. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 116-116v; anexo: parecer, parecer (minuta), escrito 
e informação. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2833. 
 

2834.  [ant. 1732, Agosto, 27] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos de Angola, Álvaro de Carvalho e Meneses, ao rei [D. João V] 
solicitando dispensa para ser opositor aos postos de Infantaria, uma vez que servia na Cavalaria e 
cumprira a condição de trazer vários cavalos do Brasil, como atestava o provedor da Fazenda Real 
[Manuel Gomes de Avelar, em carta de 3 de Maio de 1730], para puder servir na Companhia de cavalos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 96-96v; anexo: parecer (minuta), certidão e 
carta. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2834. 
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2835.  [ant. 1732, Agosto, 27] 
REQUERIMENTO do provido na dignidade de mestre-escola da Sé de Luanda, padre João Teixeira de 
Carvalho, ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimento, com declaração para ser satisfeito de todas 
as côngruas, uma vez que o seu provimento fora confirmado pelo Juízo da Coroa e pela Mesa da 
Consciência, apesar da oposição que lhe fizera o cabido e a prisão a que fora sujeito por ordem do 
governador daquele reino, Paulo Caetano de Albuquerque. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2835. 
 

2836.  [ant. 1732, Agosto, 30] 
REQUERIMENTO do provido nos lugares de ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola, 
Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] solicitando a satisfação do aumento do 
emolumento que os provedores recebiam pelas assinaturas dos bilhetes que os carregadores de escravos 
tiravam nos despachos dos navios. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2836. 
 

2837.  1732, Agosto, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do provido no lugar de 
capitão-mor do presídio de Muxima, Cristóvão Dias de Castro, solicitando ajuda de custo igual à que fora 
concedida aos capitães-mores dos presídios de Cambambe e Massangano, respectivamente, Jerónimo da 
Silva e Marcos Martins de Poiares. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 96v; anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 26, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2837. 
 

2838.  1732, Agosto, 30, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o provedor da Fazenda Real de Angola remetesse o 
dinheiro que se adiantara ao governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2838. 
 

2839.  [ant. 1732, Setembro, 3] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da fortaleza de São Miguel, Tomás da Silva Baptista, ao 
rei [D. João V] solicitando confirmação da patente com que fora provido pelo governador e capitão-general 
de Angola [Paulo Caetano de Albuquerque], em virtude de já ter sido capitão na fortaleza de Nossa 
Senhora da Conceição da praia de Cassandama e de o posto em causa ter vagado pelo falecimento de 
Dionísio dos Santos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2839. 
 

2840.  [ant. 1732, Outubro, 18] 
REQUERIMENTO do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, solicitando 
instrumento em pública forma dos vários documentos relativos ao pedido de pagamento dos soldos de 
quando servira de governador e capitão-general [da capitania de São Paulo], nas minas de Cuiabá. 
Obs.: doc. cosido e numerado do fl. 1 a 22. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2840. 
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2841.  1732, Novembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de uma Companhia de Infantaria do presídio de Benguela, que vagara com o falecimento de 
Francisco Carvalho Velho, sendo candidatos José Correia de Sousa, José da Costa e Belchior Raposo 
Pimentel. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 117v-118v.  
AHU-Angola, cx. 26, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2841. 
 

2842.  1732, Novembro, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre a devassa que 
mandara tirar ao que sucedera ao navio Nossa Senhora da Conceição, capitaneado por José Coutinho e 
propriedade do inglês Henrique Guibis, em virtude da embarcação ter naufragado a norte do Cabo Negro, 
costa de Benguela, e se suspeitar que poderia ter havido intenção; remetendo a devassa. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2842. 
 

2843.  1732, Novembro, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre o 
conserto da casa do docel do governador [Paulo Caetano de Albuquerque] e o perigo em que este colocou 
o signatário ao exigir que viesse passar mostra às tropas antes delas serem pagas, sabendo que ele 
estava doente e se fizera substituir pelo escrivão da Fazenda Real; informando que o governador se 
retirara antes de se proceder ao pagamento. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2843. 
 

2844.  1732, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do provido como capitão de 
Infantaria de uma das companhias que guarneciam a cidade de Luanda, José Luís da Costa, solicitando 
um adiantamento por conta dos seus soldos, para a viagem, alegando ser pobre. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 105-105v; anexo: requerimento, certidão e 
aviso.  
AHU-Angola, cx. 26, doc. 110 e 109. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2844. 
 

2845.  1732, Novembro, 27, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre ter cumprido a 
ordem régia de 29 de Novembro de 1731 ao repreender o provedor e irmãos da Mesa da Misericórdia de 
Luanda a respeito da falsidade da representação que fizeram em 1729, referindo a justificação que 
quiseram fazer para atestar a veracidade daquela. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2738; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 111. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2845. 
 

2846.  1732, Novembro, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do reitor do Colégio da Companhia de Jesus em Angola, Paulino Ribeiro, ao rei [D. João V] sobre o 
prejuízo espiritual que advinha de não se dar o baptismo aos negros nas igrejas do sertão, uma vez que 
muitos faleciam na viagem até ao Brasil e dos que chegavam vivos poucos estavam baptizados ao 
passarem para a posse da gente marítima; explicando que isso se devia aos gastos impostos pelo 
catequisador e arcediago Pedro Torres Calmon, que se fazia substituir por um negrinho que começava a 
aprender o latim e não sabia o que ensinar, e também porque o cabido não afrontava o catequizador, 
preferindo obter vantagens da situação de Sé vacante. 
Obs.: ver consulta de 6 de Maio de 1732 em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 171. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2846. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 482 / 1286 

 

2847.  1732, Novembro, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do juiz de fora de Angola, Matias da Fonseca Tavares, ao rei [D. João V] sobre o decreto de 5 de 
Março de 1732 ordenar que as residências dos ministros do Ultramar só fossem consideradas correntes 
quando tivessem certidão do Tribunal da Mesa da Consciência. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2847. 
 

2848.  1732, Novembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
mestre de campo do terço pago da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, devido ao impedimento 
do mestre de campo José Carvalho da Costa em regressar àquele reino quando terminasse a licença que 
obteve para ir à Corte, sendo candidatos Manuel Simões, Vitoriano de Faria e Melo [Varejão Castelo 
Branco], João Rodrigues do Vale e Luís António Salgado; afirmando que o posto pertencia ao tenente-
general António da Fonseca Coutinho, mas que não seria admitido porque fora mandado devassar; tendo 
ainda requerido o posto Álvaro de Carvalho de Meneses e Manuel Pires Correia, mas foram ambos 
excluídos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 117v-121; ver também AHU_CU_001, Cx. 29, D. 
2824; anexo: parecer e parecer (minuta).  
AHU-Angola, cx. 26, doc. 115 e 114; cx. 179, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2848. 
 

2849.  1732, Dezembro, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [capitão de uma companhia do terço da cidade de Luanda, Angola], Vitoriano de Faria e Melo 
Varejão Castelo Branco, ao rei [D. João V] sobre a fraqueza e despovoamento daquela praça, vilas e 
presídios, a entrada dos habitantes e homens do mar no sertão devido às perseguições dos 
atravessadores no Lembo de Massangano, nos presídios, em Ambaca, Pedras [Negras], Golungo e Dande; 
referindo o prejuízo que os ciganos causavam no comércio ao baixar o preço das fazendas e ao afogentar 
os pombeiros a quem roubavam escravos, marfim e cera, levando a Infantaria à pobreza, porque os 
lavradores dos recôncavos e províncias fugiam; informando da morte do governador Paulo Caetano de 
Albuquerque, a 10 de Dezembro último. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 118. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2849. 
 

2850.  [ca. 1732, Lisboa] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os pedidos de renúncia do tabelião do público, judicial e 
notas da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, Francisco Pereira [da Costa] e dos bacharéis João 
Eliseu de Sousa e Manuel Antunes de Almeida. 
Obs.: datação aferida pelas consultas aos pedidos de renúncia de Francisco Pereira da Costa e de Manuel 
Antunes de Almeida, ver AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2783 e AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2790.  
AHU-Angola, cx. 181, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2850. 
 

2851.  1733, Janeiro, 2, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Manuel Gomes de Avelar, ao rei [D. João V] sobre a chegada do 
governador Rodrigo César de Meneses, a 29 de Dezembro de 1732, e de ter recebido à ordem régia para 
tirar residência ao governador Paulo Caetano de Albuquerque, tendo em conta as queixas do mestre-
escola da Sé [de Luanda, padre João Teixeira de Carvalho] e do tenente-general António da Fonseca 
Coutinho; informando do falecimento do governador cessante, a 10 de Dezembro de 1732, e de por essa 
razão não lhe tirar residência. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2851. 
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2852.  1733, Janeiro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre a 
sua chegada àquele reino a 28 de Dezembro e a tomada de posse do governo, que estava nas mãos da 
câmara desde o falecimento do seu antecessor [Paulo Caetano de Albuquerque]; alertando para a falta de 
apetrechos de guerra e a confusão em que encontrou o governo. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2852. 
 

2853.  1733, Janeiro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao [secretário de estado], 
Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a sua chegada àquele reino e a tomada de posse, não podendo 
escrever mais detalhadamente porque o navio que levaria a carta estava para partir carregado de escravos 
para a Bahia; referindo a falta de munições de guerra e a necessidade de reparar as fortalezas. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2853. 
 

2854.  [ant. 1733, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTO do nomeado para o posto de capitão de Infantaria paga do terço que guarnecia a cidade 
de São Paulo da Assunção de Angola, José Luís da Costa, ao rei [D. João V] solicitando provisão para 
vencer o seu soldo por ajuda de custo, desde o dia do seu embarque. 
Obs.: data atribuída pelo despacho, porém a consulta do requerimento realizou-se a 22 de Novembro de 
1732, ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 105-105v. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2854. 
 

2855.  1733, Janeiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre a 
falta de quartéis para os soldados do terço da guarnição da praça, obrigando uns a ficar nas senzalas junto 
dos negros e outros com paisanos, ficando dispersos e longe de mais para quando eram necessários, para 
além de ficarem com fardas e armas muito danificadas porque não iam regularmente às mostras 
[inspecções]; sendo necessário fazer quartéis em sítio apropriado, onde os soldados se conservassem e 
estivessem disponíveis. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2855. 
 

2856.  1733, Janeiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
ir mandar fazer exame e mapas exactos à Infantaria, à Cavalaria, à Artilharia, às ordenanças e às 
munições de guerra, remetendo-os assim que estivessem prontos. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2856. 
 

2857.  1733, Janeiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
o posto de capitão de Infantaria do presídio de Benguela ter vagado com o falecimento de Francisco 
Carvalho Velho e propor para o lugar Roque Vieria de Lima, em primeiro lugar, Manuel da Rocha Soares, 
em segundo, e Manuel Carrilhos, por último. 
Obs.: a respeito da nomeação para este posto, veja-se a consulta de 6 de Novembro de 1732, em 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2841. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2857. 
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2858.  1733, Janeiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
ter ordenado ao ouvidor-geral para tratar do requerimento do ex-físico-mor daquele reino, Tomé Guerreiro 
Camacho e Aboim, solicitando-lhe ajuda se necessitasse, apesar de saber que o ouvidor estava muito 
ocupado a tirar a residência do [ex-governador Paulo Caetano de Albuquerque]. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2858. 
 

2859.  1733, Janeiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
o cabido ter prontamente executado a ordem régia que ordenava para dar posse ao mestre-escola [da Sé 
de Luanda], padre João Teixeira de Carvalho. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2859. 
 

2860.  [ant. 1733, Janeiro, 30] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria paga do terço da guarnição da cidade [de Luanda], João Pereira 
da Cunha, ao rei [D. João V] solicitando licença de um ano para ir [a Portugal] tratar da arrecadação dos 
bens que ficaram por morte de seus pais e da acomodação de três irmãs. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 13 e 14. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2860. 
 

2861.  [ant. 1733, Fevereiro, 4] 
REQUERIMENTO do mestre da corveta São Pedro e São Paulo, Francisco Gonçalves da Silva, ao rei [D. 
João V] solicitando licença para seguir viagem, em companhia da frota de Pernambuco, para ir a Benguela, 
carregar escravos para os levar ao Rio de Janeiro, pagando os direiros devidos ao contrato de Angola por 
cada escravo que levasse, à excepção das crias; [solicitou também que as ordens que lhe fossem 
passadas se aplicassem a quem ocupasse o seu lugar de mestre da corveta].  
Anexo: bilhete e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 15, 22 e 23. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2861. 
 

2862.  [ant. 1733, Fevereiro, 4] 
REQUERIMENTO do cabo de companhia do presídio de Benguela, Belchior Raposo Pimentel, ao [ouvidor-
geral de Angola], Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, solicitando alvará de folha corrida para juntar aos 
seus requerimentos. 
Anexo:provisões e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2862. 
 

2863.  1733, Fevereiro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] sobre ter 
tirado a residência do seu antecessor, bacharel Manuel Gomes de Avelar, e aos oficiais dele, concluindo 
que servira com satisfação, justiça e zelo para com a Fazenda Real.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 16 e 17. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2863. 
 

2864.  [ant. 1733, Fevereiro, 9] 
REQUERIMENTO do ex-depositário da Fazenda Real de Angola, capitão António Lopes Cobre, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para receber a verba que se costumava dar aos depositários para terem um 
fiel para os ajudar nas cobranças e na contagem do cobre, tal como se praticara com João Ferreira do 
Vale, seu antecessor. 
Anexo: certidões e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 19, 24 e 31. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2864. 
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2865.  [ant. 1733, Fevereiro, 11] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria paga de uma das companhias do presídio de Caconda, Angola, 
provido como escrivão da segunda nau que ia de socorro ao Estado da Índia, Luís Marcelino José Cuvier, 
ao rei [D. João V] solicitando provisão para servir de capitão-tenente ad honorem na dita nau, tal como se 
concedera a Luís dos Santos e a Inácio Gomes de Sousa. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 20 e 85. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2865. 
 

2866.  1733, Fevereiro, 21, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], António Cristóvão Soeiro, declarando que o 
mestre do navio Nossa Senhora da Vida, Santo António e Almas, Valentim Rodrigues Teles, não levava 
nada para o reino de Angola da parte do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2866. 
 

2867.  1733, Fevereiro, 23, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], António Cristóvão Soeiro, declarando que o 
mestre da corveta São Pedro e São Paulo, João da Cruz de Morais, não levava nada da parte do Conselho 
Ultramarino para Benguela. 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 110. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2867. 
 

2868.  1733, Fevereiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de [?], que lhe ordenava para dar parecer acerca do requerimento do capitão da 
tropa de cavalos de Angola, Álvaro de Carvalho e Meneses, que solicitava provisão para nomear tenente e 
alferes para a sua tropa, dando baixa aos que servissem sem nomeação; informando que o capitão de 
cavalos servia com zelo e pertencia a uma das principais famílias da cidade, merecendo a patente de 
sargento-mor ad honorem. 
Obs.: possivelmente o governador trocou a resposta desta provisão com outra em que o requerente 
solicitava patente de sargento-mor ad honorem e não a nomeação de oficiais, ver a esse respeito 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2823; anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2868. 
 

2869.  1733, Fevereiro, 28 
DESPACHO do Conselho Ultramarino sobre as certidões e consulta relativas [ao requerimento do físico-
mor de Angola, Eusébio Castela de Lemos]. 
Obs.: ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 93-93v. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2869. 
 

2870.  [ant. 1733, Março, 13] 
REQUERIMENTO do capitão da galera Nossa Senhora das Candeias e Santo António, Manuel de Crasto, 
ao rei [D. João V] solicitando provisão para levar a galera, em companhia das naus da Índia, e poder 
carregar escravos no presídio de Benguela, para os levar ao Rio de Janeiro, pagando os direitos devidos. 
Anexo: bilhete e fragmento. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2870. 
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2871.  1733, Março, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
[as pontas de marfim] e os escravos que tinham ido no primeiro trimestre do seu governo para [a Bahia e o 
Rio de Janeiro, por conta dos contratos reais administrados por Manuel de Almeida Ribeiro], e das 
tentativas para castigar e extinguir os atravessadores que lesavam os direitos reais e o negócio dos 
moradores; dando conta que impedia a passagem para o sertão àqueles que estavam impedidos de o fazer 
pelo capítulo dezoito do seu regimento. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 29 e 53. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2871. 
 

2872.  [ant. 1733, Abril, 11] 
REQUERIMENTO do capitão-mor do presídio de Ambaca, Aires Nunes Monteiro, ao rei [D. João V] 
solicitando 2ª via da sua patente, uma vez que o navio [Nossa Senhora da Conceição] em que ia 
naufragara na costa daquele reino e perdera todos os seus papéis e fato. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2872. 
 

2873.  1733, Abril, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Tavares Noronha, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 30 de Agosto de 1732 que lhe ordenava para remeter o avanço de soldos que 
se dera a Rodrigo César de Meneses, que fora para Angola como governador; informando que procedera 
aos descontos de dois terços da verba e os enviara na galera Santa Ana, numa letra passada pelo mestre 
e avançador, Francisco Dias, ao provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2904. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2873. 
 

2874.  1733, Abril, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 16 de Maio de 1732 que lhe ordenava para fazer descontos nos soldos do 
capitão-mor de Cambambe, Jerónimo da Silva Freire, e remeter as verbas ao Conselho Ultramarino para 
assistir a mulher do capitão; informando da incerteza em poder cumprir as ordens, porque o capitão 
falecera pouco depois de tomar posse e deixara poucos bens de onde se pudesse ressarcir o 
adiantamento recebido, sendo ainda necessário suspender a mesada da esposa.  
AHU-Angola, cx. 27, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2874. 
 

2875.  [ant. 1733, Maio, 6] 
REQUERIMENTO do sargento-mor e assistente no presídio de Benguela na cidade de São Filipe e 
provedor das fazendas dos defuntos e ausentes, António Vieira Guimarães, ao rei [D. João V] solicitando 
licença para ir [a Portugal], pelo tempo que precisasse, a fim de tratar de vários negócios e requerimentos, 
alegando ainda o seu precário estado de saúde. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2875. 
 

2876.  1733, Maio, 6, Lisboa 
AVISO do [secretário de estado], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [secretário do Conselho Ultramarino], 
Manuel Caetano Lopes de Lavre, ordenando a reforma da consulta sobre o requerimento do mestre de 
campo de Angola, José Carvalho da Costa. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2876. 
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2877.  [ant. 1733, Maio, 21] 
REQUERIMENTO do capitão do patacho Nossa Senhora da Conceição e São José, Manuel João, ao rei 
[D. João V] solicitando licença para seguir viagem, em companhia da frota do Rio de Janeiro, para ir ao 
presídio de Benguela, negociar escravos para levar ao Rio de Janeiro, pagando os direitos devidos por 
cada escravo. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 35 e 49. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2877. 
 

2878.  1733, Maio, 23, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a carta do cabido Sé vacante de 
Angola, de 5 de Abril de 1732, acerca do falecimento do Bispo, frei Manuel de Santa Catarina, e de o 
cabido ter assumido o governo do Bispado; o conselho propôs para o Bispado, o Bispo de Nanquim, frei 
Manuel de Jesus Maria ou os cónegos da Sé da Guarda, doutores Martinho Rodrigues e Manuel da Silva 
Álvares. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2878. 
 

2879.  [ant. 1733, Junho, 2] 
REQUERIMENTO de D. Joana Pereira Brava, viúva do capitão Martinho Teixeira de Mendonça, ao rei [D. 
João V] solicitando licença para a sub-rogação de umas casas de morada na Rua do Rosário, na cidade de 
Luanda, por um arimo [terreno com cultura agrícola], no distrito do Bengo, em virtude do rendimento das 
casas ser insuficiente para manter a capela de missas instituída sobre elas, uma vez que estavam 
arruinadas. 
Obs.: anexo cosido; anexo: instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2879. 
 

2880.  [ant. 1733, Junho, 3] 
REQUERIMENTO do capitão dos moradores da ilha de São João Baptista [de Cazanga], Angola, João 
Dantas Monteiro, ao rei [D. João V] solicitando patente de confirmação naquele posto, em que fora provido 
pelo governador Paulo Caetano de Albuquerque, aquando da promoção de Manuel Paulo Correia. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidão e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 37; cx. 25, doc. 118. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2880. 
 

2881.  1733, Junho, 8, [Lisboa] 
ESCRITO do [oficial da Junta dos Três Estados], Gaspar Salgado, ao [secretário do Conselho Ultramarino], 
Manuel Caetano Lopes de Lavre, sobre a necessidade do Conselho ordenar ao ouvidor de Angola para 
informar acerca dos rendimentos dos ofícios de escrivão da câmara e de escrivão da Ouvidoria e 
Almotaçaria, em virtude do proprietário dos ditos ofícios, Manuel de Almeida Ribeiro ter pedido a 
desanexação deles, ficando com o de escrivão da câmara para dote de uma filha, sem que se houvesse 
avaliação separada de cada um. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 24, D. 2408 e AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2771. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2881. 
 

2882.  1733, Junho, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] 
sobre a saída do cobre daquele reino, devido à ganância dos homens de mar que o levavam para o Brasil, 
arruinando o negócio da praça e o socorro dos soldados; pedindo moeda de cobre com um cunho 
particular para aquele reino e suas províncias, bem como a proibição desse cunho circular no Brasil, 
comprometendo-se a pagar o cobre com boas letras no Brasil. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2882. 
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2883.  1733, Junho, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
a falta de armas e munições para o terço e os presídios daquele reino, e a decisão de comprar armas 
capazes para o socorro dos presídios e para o trem a um capitão de navio que ia ao Luango e a Cabinda, 
sendo escolhidas pelo armeiro e avaliadas na presença do provedor-mor da Fazenda Real; dando conta 
que a maioria das armas do trem não tinha corunha e que seria mais fácil mandá-las arranjar na Bahia. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2883. 
 

2884.  1733, Junho, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
a ruína das fortalezas, fortes e artilharia, bem como da necessidade de as reparar e de colmatar a falta de 
carretas; dando conta que perguntara ao vice-rei da Bahia acerca da possibilidade de mandar fazer lá as 
carretas, uma vez que a madeira era de maior duração e seria menos dispendioso do que enviá-las [a 
Portugal].  
AHU-Angola, cx. 27, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2884. 
 

2885.  1733, Junho, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
não haver soldados para cumprir a lotação definida para o terço da guarnição da praça e dos presídios de 
Benguela, Ambaca, Caconda, Cambambe e Massangano, solicitando por isso o envio de soldados do 
Reino e dos portos do Brasil, mas não das ilhas, uma vez que eram inúteis para o serviço de Sua 
Majestade, servindo apenas para as roças, como se vira com os que trouxera em sua companhia, tendo 
muitos morrido e os restantes adoencido.  
AHU-Angola, cx. 27, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2885. 
 

2886.  [ant. 1733, Junho, 23] 
REQUERIMENTO do cavaleiro professo da Ordem de Cristo, António da Cunha de Andrade, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para que o ouvidor-geral de Angola lhe desse cinco praças em cada navio que 
saísse para o Brasil com escravos, em virtude dos mestres e senhorios de navio repartirem apenas com os 
homens de mar as ditas praças e o suplicante não conseguir embarcar os seus escravos e 
consequentemente de sustentar a sua casa e a sua família, alegando para tal os serviços prestados 
naquele reino. 
Obs.: anexos numerados de 3 a 10; anexo: certidões e cartas patentes.  
AHU-Angola, cx. 27, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2886. 
 

2887.  1733, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
a falta de cobre para o pagamento mensal dos soldados e o sustento do povo, pedindo cobre com cunho 
particular para aquele reino, a fim dele não sair dali. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2887. 
 

2888.  1733, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
a inutilidade dos soldados vindos das ilhas, devido à sua fragilidade e mortalidade perante aquele clima, 
pedindo que fossem enviados homens da América, nomeadamente de Pernambuco e Bahia, e de [Portugal 
continental], mandando para o Brasil os da ilha da Madeira, para compensar os que de lá tivessem ido para 
Angola. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2888. 
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2889.  1733, Julho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do ouvidor-geral e provedor da 
Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, de 15 de Março de 1732, afirmando ter cumprido a 
ordem de 18 de Maio de 1731, para retirar o dobro da farinha aos capitães do terço, que a levavam 
indevidamente desde 12 de Dezembro de 1727. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 171v; anexo: parecer, carta, provisão (cópia) 
e certidão. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 41 e 55. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2889. 
 

2890.  [ant. 1733, Julho, 18] 
REQUERIMENTO do soldado Pedro Fragoso de Freitas, ao rei [D. João V] solicitando provimento como 
capitão-mor do presídio de Massangano, reino de Angola, alegando os serviços prestados, o bom 
procedimento e ser nobre. 
Anexo: informações de serviço. 
AHU-Angola, cx. 179, doc. 62; cx. 27, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2890. 
 

2891.  1733, Julho, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
o estado de ruína da fortificação do presídio de Benguela e do que fizera para a reedificar em virtude de 
passarem ali muitas embarcações estrangeiras que negociavam naquela costa até ao Luango e Cabinda, 
tendo encarregado a obra ao capitão de Infantaria do terço daquela praça, Pascoal Rodrigues Alfama; 
informando que também mandara o sargento-mor engenheiro avaliar o que podia ser feito para reparar a 
fortificação do presídio de Muxima, que era invadida e roubada pelo inimigo de Quiçama.  
AHU-Angola, cx. cx. 27, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2891. 
 

2892.  1733, Julho, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
os escravos [e as pontas de marfim] que tinham ido, desde o início do seu governo, para [a Bahia e o Rio 
de Janeiro, por conta dos contratos reais administrados por Manuel de Almeida Ribeiro], apesar da perda 
de muita fazenda em naufrágios. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2892. 
 

2893.  [ant. 1733, Julho, 27] 
REQUERIMENTO do capitão da fortaleza de São Paulo do morro de Cassandama, João Pereira Franco, 
ao rei [D. João V] solicitando carta patente de confirmação do posto em que fora provido pelo governador e 
capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, por o posto ter vagado com a morte de 
Henrique Pereira Rosa. 
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2893. 
 

2894.  1733, Julho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 6 de Fevereiro de 1733, acerca da carta do ouvidor-geral do reino, Manuel 
Gomes de Avelar, de 30 de Março de 1732, sobre a devassa ao capitão-mor João Baptista de Aragão pela 
morte de Caetano da Silva [e Melo], no sítio de Carinda, distrito de Massangano; informando que cumprira 
a resolução da consulta [de 19 de Janeiro de 1733] que lhe ordenava para suspender e prender o dito 
capitão-mor até que ele se livrasse das culpas e o entregasse ao ouvidor-geral. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 170v-171; anexo: consulta, devassa 
(traslado), certidão, auto de querela (traslado) e carta. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 18, 5 e 12. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2894. 
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2895.  1733, Julho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre o 
rendimento da Fazenda Real de Angola no ano de 1732, dando conta das razões porque a despesa 
ultrapassara a receita. 
Anexo: mapas. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2895. 
 

2896.  [ant. 1733, Agosto, 11] 
REQUERIMENTO do físico-mor de Angola, Eusébio Catela de Lemos, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão para que lhe fosse pago o soldo dos quatro meses que gastou na viagem até àquele reino, a 
bordo da fragata de guerra Nossa Senhora da Madre de Deus, de que era capitão-de-mar-e-guerra Luís de 
Abreu Prego. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2896. 
 

2897.  [ant. 1733, Agosto, 17] 
REQUERIMENTO do contratador dos direitos dos escravos de Angola e suas conquistas, Manuel Monteiro 
da Rocha, ao rei [D. João V] solicitando o envio de moeda de cobre para o pagamento da Infantaria e dos 
filhos da folha daquele reino, e caso o rei não quisesse enviar a moeda por conta da Fazenda Real, o 
contratador oferecia-se para que fosse remetida por conta e risco dele, repartida pelas monções, com 
obrigação de a pagar na Corte conforme o custo que a Casa da Moeda fizesse à Fazenda Real. 
Obs.: ver consulta de 27 de Agosto de 1733 em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 212-
212v. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2897. 
 

2898.  1733, [Agosto, 18], Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino, António Cristóvão Soeiro], declarando que o 
mestre do patacho Nossa Senhora da Conceição e São José, Manuel João, não levava nada da parte do 
Conselho Ultramarino para Benguela. 
Obs.: data emendada, anteriormente fora escrito “26 de Jun[ho]”. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2898. 
 

2899.  1733, Agosto, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
ter ordenado ao tesoureiro das missões para remeter a verba exigida ao provedor da Fazenda Real do Rio 
de Janeiro, para esta ser entregue ao tribunal competente, comprometendo-se a continuar a enviar a 
remessa pela frota da Bahia e do Rio de Janeiro. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2899. 
 

2900.  [ant. 1733, Agosto, 20] 
REQUERIMENTO do capitão-de-mar-e-guerra, José Coutinho, e do seu piloto António Alves [de Araújo], 
ao rei [D. João V] solicitando para serem entregues a fiéis carcereiros e irem à Corte tratar do seu 
livramento, uma vez que haviam sido acusados do naufrágio do navio Nossa Senhora da Conceição e São 
Francisco de Paula, na costa de Angola, e presos antes da pronunciação ou da declaração de culpa, na 
devassa tirada pelo ouvidor-geral [Manuel Gomes de Avelar], que entretanto saíra daquele reino sem 
lançar culpa no rol dos culpados ou deixar cópia ou traslado no juízo. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: certidões, requerimentos, bilhete e carta.  
AHU-Angola, cx. 27, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2900. 
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2901.  1733, Agosto, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [secretário do governo de Angola], João José de Lima, ao rei [D. João V] remetendo a lista das 
cartas de serviço enviadas ao governador e capitão-general de Angola, em 1732, Paulo Caetano de 
Albuquerque, e posteriormente a Rodrigo César de Meneses. 
Anexo: lista. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2901. 
 

2902.  [ant. 1733, Setembro, 7] 
REQUERIMENTO do capitão-mor do presídio de Massangano, Marcos Martins Poiares, ao rei [D. João V] 
solicitando declaração na folha de pagamento de onde se descontava parte do seu soldo para sustento da 
sua irmã Vicência Maria, explicando que o valor descontado era para o sustento de duas irmãs, Vicência e 
Antónia Maria Severina. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2902. 
 

2903.  1733, Setembro, 10, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Bento da Cunha Lima, declarando que o mestre 
do navio Nossa Senhora da Conceição e São José, Manuel João, levava sal para Benguela. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2903. 
 

2904.  1733, Setembro, 12, Rio de Janeiro 
CARTA do [provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro], Bartolomeu de Sequeira Cordovil, ao rei [D. 
João V] remetendo a verba enviada pelo provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas 
Tavares Noronha, relativa ao desconto nos soldos do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo 
César de Meneses, para liquidação do avanço que recebera ao partir.  
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 29, D. 2873. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2904. 
 

2905.  [ant. 1733, Setembro, 16] 
REQUERIMENTO de Manuel Nunes Leitão de Albuquerque, ao rei [D. João V] solicitando provisão que 
ordenasse ao ouvidor ou juiz de Angola para solicitar à câmara um rol das pessoas nobres daquele reino e 
só essas fossem ouvidas como testemunhas na residência que se tirasse ao seu falecido irmão, Paulo 
Caetano de Albuquerque, pelo tempo que servira de governador.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2905. 
 

2906.  1733, Setembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO dos papéis de serviço do ajudante de Artilharia Domingos Rolhano, em Angola, [entre 1726 e 1733].  
Obs.: doc. cosido e numerado do fl. 1 a 12. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2906. 
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2907.  1733, Outubro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Rodrigo César de Meneses, de 24 de Março de 1733, acerca da forma irregular como o Senado da 
câmara tomara posse do governo após a morte do governador Paulo Caetano de Albuquerque, dos 
protestos do secretário do governo [João José de Lima, da prisão de alguns soldados por não 
apresentarem armas ao vereador Manuel Monteiro Rangel e por o Senado querer que o sargento-mor do 
terço no governo, em virtude de não haver mestre de campo], solicitando instruções acerca da sucessão do 
governo em casos similares; o conselho e o procurador da Coroa analisaram as pretensões do tenente-
general com patente de mestre de campo ad honorem, António da Fonseca Coutinho, a resposta do 
ouvidor-geral [Manuel Gomes de Avelar] às ordens do Senado, a carta dos oficiais da câmara, do sargento-
mor do terço [Vitoriano Faria e Melo Castelo Branco] e as cópias de ordens anteriores. 
Obs.: m. est.; a carta do governador anexada ao processo é de 24 de Janeiro e não de 24 de Março, mas 
trata o mesmo assunto; anexo: cartas, carta (cópia), carta (cópia de capítulo), parecer, ofício, certidões, 
carta régia (cópia), notificação, auto de inquirição (traslado) e instrumento em pública forma.  
AHU-Angola, cx. 27, doc. 70 e 11. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2907. 
 

2908.  1733, Outubro, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do cabido da Sé da cidade de Luanda ao [governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César 
de Meneses], sobre as razões do requerimento onde o cabido pedia ao rei aumento da côngrua, solicitando 
que desse informação sobre aquela matéria, porque não houvera resolução apesar do requerimento ter 
sido consultado nos tribunais da Mesa da Consciência e do Ultramar; referindo as diferenças nas côngruas 
daquela Sé com as da Bahia e explicando que o dinheiro para as novas côngruas dos capelães e operários 
poderia vir das missões, do contrato das aguardentes, dos dízimos e dos subsídios sobre os escravos 
embarcados para o Brasil. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2908. 
 

2909.  [ant. 1733, Outubro, 20] 
REQUERIMENTO do nomeado para o lugar de juiz de fora de Angola, Manuel dos Reis Pereira, ao rei [D. 
João V] solicitando todas as provisões necessárias ao lugar para ser provido no juízo dos órfãos e receber 
outras mercês, tal como sucedera aos seus antecessores. 
Anexo: bilhetes e certidão. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 73 e 72; cx. 28, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2909. 
 

2910.  1733, Outubro, 26, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando para se passasse ordem para que o ouvidor de Angola 
tirasse residência ao juiz de fora [cessante, Matias da Fonseca Tavares]. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2910. 
 

2911.  [ant. 1733, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO de Pantaleão Ribeiro Lisboa, morador em Angola, ao rei [D. João V] solicitando licença 
para regressar com a sua família a Lisboa, de onde era natural, em virtude de estar doente e o seu negócio 
terminado. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2911. 
 

2912.  1733, Outubro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
o pedido do furriel-mor e dos sargentos do terço pago daquela praça, solicitando que os postos de alferes 
do terço fossem trienais, para eles poderem entrar naqueles postos; solicitando instruções para decidir a 
matéria.  
Anexo: requerimento (cópia). 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2912. 
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2913.  [ant. 1733, Dezembro, 5] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria do terço pago da cidade da Bahia, António da Cunha Leitão, ao 
rei [D. João V] solicitando carta de seguro para tratar do seu livramento, uma vez que fora falsamente 
acusado de ter libertado um preso e fora sentenciado, à revelia, a dez anos de degredo em Angola. 
Obs.: ver processo em AHU_ACL_CU_005, Cx. 49, D. 4387; anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2913. 
 

2914.  [ant. 1733, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO de Manuel da Costa Lobato, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que o capitão-
mor do presídio de Benguela o deixasse embarcar para o Brasil, alegando que indo para Angola passara 
ao dito presídio para fazer negócio e queria partir para o Brasil e dali para [Portugal], mas o capitão-mor 
poderia impedi-lo, apesar de não ter obrigações de soldado ou degredo. 
Obs.: verifica-se discrepância no nome do suplicante nos documentos, entre Manuel da Costa Lobato e 
Manuel da Silva Lobato; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2914. 
 

2915.  [ant. 1733, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO de João de Sousa, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que o capitão-mor do 
presídio de Benguela o deixasse embarcar para o Brasil, alegando que indo para Angola passara ao dito 
presídio para fazer negócio e queria partir para o Brasil e dali para [Portugal], mas o capitão-mor poderia 
impedi-lo, apesar de não ter obrigações de soldado ou degredo. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 85 e 90. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2915. 
 

2916.  [ant. 1734, Janeiro, 1] 
REQUERIMENTO do capitão da galera São José e Santa Ana, José Gonçalves Lamas, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que o capitão-mor do presídio de Benguela não o obrigasse a trazer escravos no 
seu navio, uma vez que ia a Benguela resgatá-los em troca de fazendas e os capitães-mores daquele 
presídio costumavam meter escravos nos navios contra a vontade dos seus capitães, prejudicando-lhes o 
negócio. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2916. 
 

2917.  [ant. 1734, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do Regimento de ordenança do distrito do Quanza, José Gonçalves de 
Azevedo, ao rei [D. João V] solicitando carta de confirmação do dito posto, no qual fora provido pelo 
governador e capitão-general de Angola, [Paulo Caetano de Albuquerque, em 1729]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2917. 
 

2918.  1734, Janeiro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
o requerimento do capitão da tropa de cavalos, Álvaro de Carvalho e Meneses, solicitando permissão para 
trazer do Brasil seis éguas, que não poderia vender, nem deixar que fossem para o sertão, uma vez que a 
mortalidade dos cavalos que trazia do Brasil o obrigava a ir buscar sempre mais para que a tropa tivesse o 
número de animais a que se comprometera, tendo com isso uma despesa exorbitante. 
Anexo: provisão (cópia).  
AHU-Angola, cx. 27, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2918. 
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2919.  1734, Fevereiro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Rodrigo César de Meneses, de 12 de Janeiro de 1733, pedindo soldados do reino ou da ilha da 
Madeira porque o terço de Infantaria da guarnição da praça era diminuto apesar dos soldados que trouxera 
da Madeira e dos degredados do reino, em virtude dos presídios também necessitarem de reforçar as 
guarnições. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 172v; anexo: carta e parecer. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 94 e 95. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2919. 
 

2920.  [ant. 1734, Março, 2] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria de uma das companhias do terço da guarnição do distrito do 
Quanza, Francisco Xavier, ao rei [D. João V] solicitando carta de confirmação do dito posto, no qual fora 
provido pelo governador e capitão-general de Angola, [Rodrigo César de Meneses]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2920. 
 

2921.  [ant. 1734, Março, 20] 
REQUERIMENTO do depositário da Fazenda Real de Angola, Francisco Lobo Barreto, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para lhe levarem em conta a verba que dispensara com o fiel desde que fora provido 
naquele cargo pelo governador Rodrigo César de Meneses, [em Janeiro de 1733]. 
Anexo: bilhete e provisão. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 97. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2921. 
 

2922.  1734, Março, 26, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a consulta [de 15 de Dezembro de 1733], ao requerimento de 
Vasco Lourenço Veloso, solicitando [provisão para que no Rio de Janeiro e Bahia os sobrecargas da nau 
Europa pudessem vender as fazendas que trouxera de Surrate, costa de Coromandel e de Benguela], onde 
fora carregar fazendas sem restrições, [pagando o devido nas alfândegas e aos provedores delas]; 
advertindo para o prejuízo que a venda das fazendas grossas de Cambaia e de Balagate causava ao 
comércio de Goa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 238v-239; os sobregarcas eram quem velava 
pela carga do navio, feitores da negociação do navio, ver CONSTÂNCIO, Francisco Solano – Novo 
diccionario critico e etymologico da língua portugueza. Paris: Off. Tip. de Casimir, 1836.  
AHU-Angola, cx. 27, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2922. 
 

2923.  1734, Março, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
os serviços e merecimentos do ajudante das obras, António Machado Homem, naquele reino ao longo de 
vinte e nove anos. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2923. 
 

2924.  1734, Abril, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 23 de Julho de 1733 acerca do requerimento de Manuel de Sequeira Monteiro, 
que solicitava ser escusado do lugar almoxarife do presídio de Benguela e do de Caconda; informando que 
outro fora nomeado no dito lugar quando ele governador chegou a Angola. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2924. 
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2925.  [ant. 1734, Maio, 14] 
REQUERIMENTO de António Gomes Marques, ao rei [D. João V] solicitando provisão para levar a 
Benguela a sua galera Senhora da Barroquinha para resgatar escravos e levá-los ao Rio de Janeiro ou à 
Bahia, alegando que trouxera a galera na frota da Bahia carregada com açúcar e tabaco, frutos do seu 
contrato dos dízimos que chegara ao fim, e os trocara por géneros que apenas se consumiam em 
Benguela. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2925. 
 

2926.  1734, Maio, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 28 de Outubro de 1733, sobre o pedido do catequizador das liberdades dos 
escravos que embarcavam para o Brasil, padre Manuel da Costa Rodrigues, solicitando confirmação da 
nomeação de catequizador [pelo governador em provisão de 1 de Janeiro de 1733]; informando que 
nomeara o padre Manuel da Costa Rodrigues porque já servia a ocupação e tinha as condições 
necessárias e porque o padre Gonçalo Gomes que devia servir não tirava há dois anos a provisão anual 
exigida.  
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 28, D. 2784; anexo: provisão, requerimento e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 60; cx. 27, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2926. 
 

2927.  1734, Maio, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 21 de Janeiro de 1733 que lhe ordenava para fazer descontos nos soldos do 
capitão de Infantaria paga, José Luís da Costa, remetendo-os à ordem do Conselho Ultramarino; 
informando que fazia a remessa em letra assinada pelo capitão António Neto, do navio Nossa Senhora do 
Monte do Carmo e Santo Elias, que a entregaria ao provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro; 
queixando-se que o dito provedor nunca lhe enviava os conhecimentos das remessas enviadas, ficando as 
contas dos feitores por concluir. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2927. 
 

2928.  1734, Maio, 29, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o governador e capitão-general de Angola, [Rodrigo 
César de Meneses], informasse acerca do conteúdo de uma carta. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2928. 
 

2929.  1734, Junho, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Ambaca, por três anos, devido ao falecimento de Aires Nunes Monteiro, 
conforme carta do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, de 20 de Junho de 
1733, explicando que provera provisoriamente no posto Simeão Pereira Bravo, por ser pessoa apta e 
competente; foram candidatos ao posto Francisco Xavier, Francisco Cordeiro da Silva e o dito Simeão 
Pereira Bravo; foi nomeado Francisco Xavier, com a indicação de que até ele chegar a Angola, Simeão 
cumpriria a serventia de três anos, findo o que seria tirada a residência.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 162v-164; anexo: parecer, carta patente, bilhete, 
provisões e carta. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 106, 43, 107, 110 e 122. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2929. 
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2930.  1734, Junho, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Cambambe, por três anos, devido ao falecimento de Jerónimo da Silva Freire, 
conforme carta do governador Rodrigo César de Meneses, de 20 de Junho de 1733, na qual aconselhava a 
que aqueles postos fossem providos nos naturais da terra, por estarem mais adaptados ao clima e por 
terem melhores relações com os sobas e isso ser benéfico ao serviço de Sua Majestade, sendo único 
candidato Salvador de Sousa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 162-162v; anexo: parecer, cartas, bilhete e 
requerimento. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 108, 42, 44, 101 e 109. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2930. 
 

2931.  1734, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 9 de Junho de 1733 relativa às cartas dos oficiais da câmara de São Paulo da 
Assunção, de 5 de Dezembro de 1731 e do juiz de fora Matias da Fonseca Tavares, de 28 de Novembro de 
1732, contra o procedimento do ouvidor-geral Manuel Gomes de Avelar, e a carta deste, de 14 de Junho de 
1732, contra os oficiais e o juiz de fora; informando que o dito ouvidor já embarcara e a residência dele fora 
remetida pelo sucessor, [Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha], ao reino, e que no tocante à queixa contra 
o juiz de fora, ele já terminara o seu tempo e esperava sucessor, pelo que quem o sindicasse, daria 
informação.  
Anexo: cartas e certidões. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2931. 
 

2932.  1734, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 18 de Julho de 1733 relativa à carta do ouvidor-geral [e provedor da Fazenda 
Real, Manuel Gomes de Avelar], de 20 de Julho de 1731, sobre a arrecadação dos subsídios pagos pelos 
carregadores no dia do embarque dos escravos destinados ao dote da rainha da Grã-Bretanha estar em 
falta desde a morte do fiel João Lobo da Gama, sendo necessário à Fazenda Real cobrar dívidas [aos 
procuradores Salvador Lopes, Bartolomeu Duarte de Sequeira, Tomás da Silva Baptista, António Morais 
Egas e José Gonçalves de Azevedo; adiantando que pensara sequestrar os bens do falecido mas o 
testamento estava nas mãos do juiz de fora, e não tinha jurisdição]. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 87; cx. 27, doc. 50.  
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2932. 
 

2933.  1734, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 30 de Outubro de 1733 relativa à sua carta de 24 de Março de 1733, 
[consultada em 10 de Outubro de 1733], sobre a forma irregular como o Senado assumiu o governo 
daquele reino, pelo que a provisão ordenava que na falta de governador ficasse a governar o mestre de 
campo e na sua falta o oficial de guerra de maior posto; remetendo as certidões em como a ordem régia 
ficara registada nos livros da secretaria e da Câmara. 
Obs.: ver consulta referida em AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2907; anexo: certidões e provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 79 e 78. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2933. 
 

2934.  1734, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 18 de Julho de 1733 relativa à carta do ouvidor-geral Manuel Gomes de Avelar, 
de 28 de Maio de 1732, sobre o juiz de fora [Matias da Fonseca Tavares] duvidar em dar-lhe conhecimento 
dos casos de morte; informando que o dito ouvidor já não estava no reino, servindo no presente Lourenço 
de Freitas Ferraz e Noronha, e que entre este e o juiz de fora não existiam disputas. 
Anexo: cartas, provisão (cópia) e certidão. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 111 e 112; cx. 26, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2934. 
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2935.  1734, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 24 de Julho de 1733 relativa à carta do ouvidor-geral e provedor da Fazenda 
Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, de 7 de Abril de 1732, sobre os prejuízos que a falta de uma 
casa para guardar as fardas dos soldados causavam às mesmas; informando que devia ser feita uma casa 
para esse fim, por conta da Fazenda Real, perto do local onde assistia o governador, devido à presença do 
corpo da guarda, podendo usar-se o edifício que o ex-governador D. Lourenço de Almada começara, 
recorrendo aos sobejos dos direitos reais. 
Obs.: anexo cosido; anexo: carta e certidões. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2935. 
 

2936.  1734, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
o que vinha fazendo para minorar o mau estado dos presídios, tendo já mandado reedificar o de Benguela 
e o de Muxima, provido de armas e de gente os de Cambambe e Massangano - por estarem perto do 
inimigo Quiçama -, e socorrido os de Ambaca, Pedras [Negras] e Caconda; dando conta que apesar dos 
gastos, aquela era a forma de conservar os moradores e o reino. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 115. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2936. 
 

2937.  1734, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 27 de Julho de 1733, relativa à carta do ouvidor-geral e provedor da Fazenda 
Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, sobre os provimentos de farinha para os presídios não 
passarem pela provedoria; dando conta que não tinha informação quanto a isso, sabendo que entre o 
antigo governador e o dito provedor havia contendas de jurisdição que prejudicavam o serviço real, mas 
que desde que servia os provimentos eram feitos na provedoria, evitando despesas com fretes e carretas. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 116. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2937. 
 

2938.  1734, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 26 de Julho de 1733 relativa à carta do ouvidor-[geral] e provedor da Fazenda 
Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, de 14 de Março de 1732, sobre as diligências que fizera para 
mandar remessas de dinheiro ao Reino, uma vez que o ex-governador Paulo Caetano de Albuquerque 
ordenara aos feitores para não fazerem pagamentos; dando conta que esses impedimentos existiram, 
nalguns casos, devido às disputas entre o ouvidor e o governador, mas que noutros o governador 
necessitara das verbas, dando como exemplo a verba dos descontos nas ordinárias do falecido Bispo [frei 
Manuel de Santa Catarina] necessário às obras nas fortificações. 
Obs.: m. est.; o ouvidor-geral Francisco Pereira da Costa fizera a mesma queixa contra o governador em 
carta de 1 de Março de 1728, ver AHU_CU_001, Cx. 27, D. 2644; anexo: cartas e certidão. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 114 e 117. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2938. 
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2939.  1734, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 27 de Novembro de 1732 relativa à carta do juiz de fora, Matias da Fonseca 
Tavares, de 11 de Fevereiro de 1732, sobre as interferências de jurisdição do governador Paulo Caetano 
de Albuquerque, nomeadamente quanto às praças necessárias à extracção dos efeitos do juízo dos 
ausentes; informando também sobre a carta do ouvidor-geral Manuel Gomes de Avelar, [de 10 de 
Dezembro de 1731], queixando-se que o juiz de fora tirava as praças que queria aos mestres de navios; 
remetendo certidões da inexistência de vários documentos, informando que o governador havia falecido e 
que não fora tirada residência, devendo as queixas contra ele e o juiz de fora ser investigadas por um 
ministro independente. 
Obs.: m. est.; anexo: certidões e cartas. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 118, 119 e 120; cx. 26, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2939. 
 

2940.  1734, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
ter vagado o posto de mestre de campo do terço da guarnição daquela praça, desde que fora ao reino, com 
licença, o provido naquele lugar [José Carvalho da Costa], advertindo para a necessidade de prover nele 
alguém com experiência no serviço militar e no de Sua Majestade; mencionando que faltava prover 
também o posto de capitão-mor do presídio de Cambambe, por ter falecido quem o servia [Jerónimo da 
Silva Freire]. 
Obs.: doc. sem número. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. ?. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2940. 
 

2941.  1734, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 23 de Janeiro de 1733 relativa à carta do ouvidor-geral [Manuel Gomes de 
Avelar], de 28 de Maio de 1732, sobre a conveniência em arrematar as salinas da costa de Benguela em 
contrato; informando que aquele arrendamento seria prejudicial, porque faltaria sal nos presídios e nos 
sertões, para onde os pombeiros o levavam quando iam vender escravos à cidade, e que com isso o preço 
do sal subiria e os pombeiros iriam preferir o sal de Quiçama, beneficiando o inimigo; advertindo que o 
contratador extinguiria as salinas por exploração intensa e que deveria proibir-se a ida do sal para o Brasil, 
porque faltaria em Angola.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2941. 
 

2942.  1734, Junho, 27, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que os governadores de Angola, São Tomé e Cabo 
Verde, solicitassem informação dos medicamentos mais necessários aos médicos ou pessoas que 
curavam, para que os mesmos fossem remetidos nas boticas pedidas, evitando despesas com 
medicamentos desnecessários ou perecíveis. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 121. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2942. 
 

2943.  [ant. 1734, Julho, 3] 
REQUERIMENTO do nomeado para juiz de fora de Angola, Manuel dos Reis Pereira, ao rei [D. João V] 
solicitando a nomeação de dois ministros para sindicar o seu antecessor [Matias da Fonseca Tavares], 
porque sendo só um, poderia falecer ou estar ausente e atrasaria a resolução do caso. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 123. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2943. 
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2944.  1734, Julho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 26 de Julho de 1733 relativa à carta do ouvidor-[geral] e provedor da Fazenda 
Real de Angola, [Manuel Gomes de Avelar], de 26 de Maio de 1732, sobre a falta de moeda de cobre 
naquele reino, porque quando era remetida ao Brasil não voltava; informando que a falta da moeda levava 
ao atraso no pagamento dos soldados e que era necessário moeda com cunho e uso exclusivo para 
Angola, sob pena de castigo. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 127; cx. 26, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2944. 
 

2945.  1734, Julho, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 11 de Setembro de 1733 que lhe ordenava para enviar conhecimentos 
separados dos descontos feitos aos soldos ou salários daqueles que servissem naquele reino, referindo 
também o nome dos beneficiários; informando que registara a ordem e lhe daria cumprimento. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 128. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2945. 
 

2946.  [post. 1734, Julho, 30] 
REQUERIMENTO de Caetano Rodrigues de Andrade, ao rei [D. João V] solicitando o posto de capitão de 
Infantaria do terço da guarnição, que se achava vago. 
Obs.: anexos cosidos; anexo: certidões, carta de atestação, mandado, informação de serviço e auto de 
papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 130 e 129. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2946. 
 

2947.  1734, Julho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] respondendo 
à provisão de 21 de Agosto de 1733 acerca da carta do antigo ouvidor, Manuel Gomes de Avelar, de 15 de 
Março de 1732, quanto às dúvidas que tivera no cumprimento da ordem de 18 de Maio de 1731 para tirar o 
dobro da farinha aos capitães do terço; informando que registara a ordem para não repetir o dobro da 
farinha aos capitães e mais oficiais e lhe daria cumprimento.  
Obs.: m. est.; a carta do antigo ouvidor está anexa à consulta de 17 de Julho de 1733, ver AHU_CU_001, 
Cx. 29, D. 2889. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 131. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2947. 
 

2948.  [ant. 1734, Agosto, 13] 
REQUERIMENTO do físico-mor de Angola, Eusébio Catela de Lemos, ao rei [D. João V] solicitando licença 
para ir tratar da sua saúde à Bahia, regressando assim que estivesse bem para continuar o serviço de Sua 
Majestade naquele reino. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 133. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2948. 
 

2949.  1734, Agosto, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 12 de Maio de 1732 que lhe ordenava para remeter o desconto feitos nos 
soldos do capitão-mor de Massangano, Marcos Martins de Poiares; informando que cobrara a verba a 
António da Cunha Andrade, testamenteiro do falecido capitão-mor e a remeteria em letra assinada pelo 
mestre de navio e avançador João Gonçalves Passadouro, para a Bahia. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 134. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2949. 
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2950.  1734, Agosto, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 4 de Novembro de 1733 relativa à sua carta de 26 de Março de 1733, acerca 
do envenenamento do capitão-mor de Ambaca, Aires Nunes Monteiro, [suspeitando-se do seu antecessor, 
até porque o antecessor João Quaresma de Brito, morrera de forma idêntica]; informando que mandara 
prender Cristóvão Carvalho Farto, devido aos indícios de culpa. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 80 e 30. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2950. 
 

2951.  1734, Agosto, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
remetendo os mapas da receita e da despesa da Fazenda Real daquele reino em 1733, informando das 
razões porque a despesa superara a receita. 
Anexo: mapas. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 135 e 86. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2951. 
 

2952.  1734, Agosto, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
o estado de ruína das fortalezas da marinha da cidade, tendo reedificado o forte de Nossa Senhora da 
Guia e o forte de Santo Amaro, mas não podendo fazer o mesmo a todos por falta de meios. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 136. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2952. 
 

2953.  1734, Agosto, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
o estado de ruína da fortificação do presídio de Benguela, tendo ordenado ao capitão da companhia do 
terço da guarnição daquela praça, Pascoal Rodrigues Alfama, para concluir as obras de reedificação, mas 
a morte do capitão obrigara à sua substituição pelo sargento-mor engenheiro. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 137. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2953. 
 

2954.  1734, Agosto, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
o falecimento dos capitães-mores dos presídios de Ambaca, Cambambe, Muxima e Massangano, 
respectivamente, Aires Nunes Monteiro, Jerónimo Freire da Silva, Cristóvão Dias Castro e Marcos Martins 
Poiares, tendo nomeado para o último posto o coronel Estevão José de Lima, filho do ex-secretário do 
governo daquele reino [João Coelho de Lima] e irmão do actual secretário, [João José de Lima], por 
cumprir todos os requisitos necessários, recomendando que os presídios do sertão deviam ser providos em 
naturais da cidade e daquele reino; informando que após morte de Marcos Martins Poiares mandara o 
provedor da Fazenda Real fazer a arrecadação dos bens do defunto para satisfação da assistência às 
irmãs que tinha na Corte, e para abatimento do empréstimo que recebera por conta dos soldos.  
AHU-Angola, cx. 27, doc. 138. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2954. 
 

2955.  1734, Agosto, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
remetendo os [papéis de] serviço, já examinados, do ajudante daquela praça, Manuel de Sousa, do alferes 
do mestre de campo, Domingos da Fonseca Negrão, do ajudante, Roque Ferreira e do alferes Simão Pires 
Vieira.  
AHU-Angola, cx. 27, doc. 139. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2955. 
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2956.  1734, Setembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 31 de Janeiro de 1733 relativa à carta do ex-provedor [Manuel Gomes de 
Avelar], de 6 de Novembro de 1731, acerca da morte do Bispo de Angola, [frei Manuel de Santa Catarina] e 
do aluguer que a Fazenda Real pagava das casas onde ele se acomodara com a família, apesar do ex-
governador Francisco de Távora ter dado início a uma acomodação para esse fim, junto à Sé, e do Bispo 
ter rendimento para a acabar, até porque a resolução de 20 de Janeiro de 1733, à consulta [de 26 de 
Novembro de 1732], à carta do ex-provedor, ordenara que se terminassem as obras para servirem de 
casas aos Bispos; informando que após passar vistoria às casas, considerava que a despesa para as 
terminar seria tão avultada, que era preferível o aluguer e demolir a construção.  
Anexo: consulta, cartas, certidões e provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 8; cx. 32, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2956. 
 

2957.  1734, Setembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] respondendo 
à provisão de 18 de Julho de 1733 relativa à sua carta de 10 de Janeiro de 1732, e de lhe caber, como 
provedor da comarca, a abertura do testamento do capitão tendala Bernardo de Aragão Pessoa, que viera 
preso pelo poder eclesiástico do presídio de Ambaca, e falecera naquela cidade, com testamento, tendo o 
juiz de fora [Matias da Fonseca Tavares] disputado a jurisdição com o signatário e intentado tomar as 
contas aos testamenteiros e a abertura dos testamentos da comarca. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 141; cx. 26, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2957. 
 

2958.  1734, Setembro, 17, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário de estado], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [conselheiro] José de Carvalho e 
Abreu, sobre a necessidade de o Conselho Ultramarino declarar se tinha notícia da escravidão [de D. José 
Manuel, sobrinho do rei do Congo, e de D. Dionísio, seu primo, que haviam sido feitos cativos e vendidos 
por meio de falsidades para o Rio de Janeiro] e esperavam ser libertos do cativeiro por Sua Majestade. 
Anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 124. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2958. 
 

2959.  [ant. 1734, Outubro, 8] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para poder comprar escravos naquele reino para os enviar para a capitania de 
Pernambuco, onde tinha dois engenhos onde faltavam escravos para a lavora e conservação deles. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 143. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2959. 
 

2960.  [ant. 1734, Outubro, 20] 
REQUERIMENTO do mestre da corveta Nossa Senhora do Livramento, Santo António e Almas, Teodósio 
Dias, ao rei [D. João V] solicitando licença para levar a embarcação ao presídio de Benguela e ali resgatar 
escravos para levar ao Rio de Janeiro, pagando os direitos devidos e beneficiando a Fazenda Real e o 
comércio do Brasil. 
Obs.: m. est.; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 150. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2960. 
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2961.  [ant. 1734, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO de Francisco de Melo Sampaio e Meneses, assistente na cidade de Luanda, reino de 
Angola, ao rei [D. João V] solicitando provisão para mover causa ordinária ao ex-capitão-mor do presídio 
de Ambaca e actualmente do presídio do Luango, José Carreia Tavira, para receber os jornais dos seus 
escravos e oficiais de carpinteiros, que trabalharam mais de um ano em duas casas de morada do dito 
capitão e para os capitães-mores daquele distrito. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 144. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2961. 
 

2962.  [ant. 1734, Novembro, 12] 
REQUERIMENTO do vigário colado da igreja de Nossa Senhora dos Remédios, freguesia da Praia da 
cidade de Luanda, padre Inácio Rebelo de Vasconcelos, ao rei [D. João V] solicitando que lhe fosse 
consignada côngrua para o guisamento de hóstias, vinho e cera para as cerimónias religiosas. 
Obs.: guisamento era o conjunto de utensílios e alfaias dos ofícios divinos, vinho e hóstias para a missa. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 145. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2962. 
 

2963.  [ant. 1734, Novembro, 15] 
REQUERIMENTO de António de Barros Gachineiro, natural da Corte, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão para poder advogar na cidade de Luanda e seus auditórios, em virtude de só haver em Angola um 
advogado, o padre vigário-geral, e advirem daí grandes inconvenientes à justiça das partes, alegando que 
estava naquele reino porque fora tratar da sua conservação e da sua família. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 146. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2963. 
 

2964.  [ant. 1734, Novembro, 16] 
REQUERIMENTO do depositário da Fazenda Real de Angola, Inácio Prates da Vide, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para lhe levarem em conta a verba correspondente ao fiel a que tinha direito, desde 
que fora provido naquele cargo pelo governador Rodrigo César de Meneses. 
Obs.: doc. cosido; anexo: provisão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 148. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2964. 
 

2965.  [ant. 1734, Novembro, 19] 
REQUERIMENTO do clérigo do hábito de São Pedro, padre António de Oliveira Rocha, como tutor dos 
seus sobrinhos, Manuel, Félix e D. Maria José, filhos do capitão Nestório José Nogueira, ao rei [D. João V] 
solicitando confirmação da data e da sesmaria que o ex-governador e capitão-general de Angola e conde 
da Atalaia, [D. João Manuel de Noronha], deixara ao capitão-mor e seus herdeiros, composta por uma 
légua de terra no sítio de Capacala, e que fora confirmada por carta de data do governador Rodrigo César 
de Meneses.  
Anexo: carta de data e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 147. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2965. 
 

2966.  1734, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
a falta de cobre naquele reino, levando ao atraso no pagamento dos soldados da guarnição da praça, 
ficando estes e o povo sem dinheiro para comprar alimentos; solicitando remessa de moeda de cobre com 
cunho para circular apenas naquele reino, sob pena de castigo. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 152. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2966. 
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2967.  1734, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
a eleição de um depositário da Fazenda Real daquele reino, a partir dos nomes que lhe eram sugeridos 
pela câmara, e de como dois dos indicados pretendiam ser isentos do lugar por terem hábito de Cristo; 
pedindo indicações sobre haver ou não isenção para os cavaleiros. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 154. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2967. 
 

2968.  1734, Dezembro, 20, [Lisboa] 
CARTA do [tesoureiro dos novos direitos da chancelaria-mor do reino], José Correia de Moura, ao 
[secretário do Conselho Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de Lavre, sobre a carta do provedor da 
Fazenda Real de Angola, [Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, de 20 de Junho de 1733], acerca da 
avaliação dos rendimentos dos ofícios [de justiça e guerra, e sobre os pagamentos dos novos direitos], 
analisado ainda a avaliação feita pelo deputado da Junta dos Três Estados, Lourenço Pires de Carvalho, 
fixados nos livros da chancelaria-mor. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 155. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2968. 
 

2969.  1734, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
o poder e as insolências do régulo preto Cahumba, escravo fugido de um morador, e das ordens que o 
signatário dera ao coronel Álvaro de Barros da Silva para formar um destacamento com soldados dos 
presídios de Benguela e Caconda, e a gente preta dos sobas vassalos de Sua Majestade, para prenderem 
o régulo e confiscarem as suas fazendas, elegendo o cabo, João da Silva Coutinho, para dar conta do que 
fosse confiscado e entregá-lo ao senhor do escravo; informando do apoio dado pelos sobas Bembe e 
Catunda, da rebeldia e destruição do soba Lusseque e das presas obtidas. 
Anexo: ofícios e carta. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 157 e 156. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2969. 
 

2970.  1734, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
os insultos causados pelos negros da província da Quiçama, no rio Quanza, roubando e acolhendo 
escravos fugidos, a carta de advertência enviada ao soba Muxima e as afrontas deste; informando que 
mandara um destacamento de soldados dos presídios de Massangano e de Muxima, mais a gente preta 
dos distritos do Golungo e Dande e um cabo destruir as searas do soba, tendo o destacamento sido 
recebido a tiro, graças às armas que os ingleses introduziram no porto de Luango e de Cabinda, mas que 
ainda assim venceram e destruíram as searas, pelo que a navegação do Quanza ficou desobstruída, a paz 
regressou aos presídios e alguns sobas desejavam ratificar os termos de vassalagem.  
AHU-Angola, cx. 27, doc. 158. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2970. 
 

2971.  1734, Dezembro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
os inconvenientes de entrarem navios no porto de Benguela com permissão para carregar escravos e 
seguir para os portos do Brasil, impedindo assim grande parte do negócio dos moradores e evitando as 
comissões; pedindo que se evitassem estes prejuízos que levariam à destruição daquele reino. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 159. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2971. 
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2972.  1734, [Lisboa] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino], dos serviços prestados por Álvaro de Carvalho e Meneses, 
natural de Angola, entre 1703 e 1727, naquele reino, como praça de soldado pago, cabo de esquadra, 
capitão da fortaleza de São Paulo de Cassandama, capitão e tenente coronel de uma Companhia de 
ordenança.  
AHU-Angola, cx. 23, doc. 117. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2972. 
 

2973.  1734, [Lisboa] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino], dos serviços prestados por Vitoriano de Faria e Melo [Varejão 
Castelo Branco], em Angola, entre 1703 e 1730, como praça de soldado voluntário, alferes de Infantaria do 
mestre de campo e de capitão de Infantaria, sargento-mor do terço do reino. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 160. 
AHU_CU_001, Cx. 30, D. 2973. 
 

2974.  [ant. 1735, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO do capitão do navio Nossa Senhora de França, Santa Ana e Almas, Marçal Domingues, 
ao rei [D. João V] solicitando a arqueação do dito navio para constar os escravos que poderia carregar em 
Angola, [pedindo de seguida provisão onde constasse a dita arqueação]. 
Anexo: requerimento e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2974. 
 

2975.  [ant. 1735, Janeiro, 26] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da ilha de São João de Cazanga, Manuel de Ornelas de Vasconcelos, 
por seu procurador, ao rei [D. João V] solicitando mais uma via da carta patente de confirmação naquele 
posto, em virtude de ainda nenhuma lhe ter chegado. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2975. 
 

2976.  [ant. 1735, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos da tropa de Angola, Álvaro de Carvalho e Meneses, ao rei [D. 
João V] solicitando mais duas vias das ordens enviadas ao governador [Rodrigo César de Meneses], para 
que ele ficasse a par que o suplicante recebera patente de coronel de Cavalaria comandante daquele 
reino, com soldo, e exercício de capitão de cavalos, uma vez que as ordens pareciam ter-se extraviado. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2976. 
 

2977.  [ant. 1735, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão do navio Nossa Senhora de França, Santa [Ana] e Almas, Marçal 
Domingues, ao rei [D. João V] solicitando provisão para demorar o tempo que precisasse no presídio de 
Benguela, para entregar as várias fazendas que levava para lá, resgatar escravos e abreviar a viagem a 
Luanda. 
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 28, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2977. 
 

2978.  1735, Março, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Rodrigo César de Meneses, de 12 de Junho 1734, sobre a expansão da fé católica nos reinados 
de D. João II, D. Manuel e D. João III, entre a gentilidade da Ásia, África e América, e o desamparo de 
Angola devido à falta de missionários para combater os ritos gentílicos e supersticiosos, pedindo o envio de 
carmelitas descalços e de barbadinhos, porque existiam poucos naquele reino.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 173-173v; anexo: parecer e carta. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 3 e 60. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2978. 
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2979.  [ant. 1735, Março, 18] 
REQUERIMENTO do contratador dos direitos novos e velhos de Angola, Congo, Luango, Benguela e mais 
conquistas daquele reino, João da Costa Lima, ao rei [D. João V] solicitando as ordens necessárias para as 
condições e obrigações dos contratos terem início a 5 de Janeiro de 1736. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2979. 
 

2980.  1735, Março, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 31 de Maio de 1735 sobre a sua carta de 20 de Junho de 1733, acerca do 
número de cavalos essenciais à tropa, e do seu impacto na Fazenda Real; a provisão inquiria se haveria 
interessados na compra dos cavalos excedentes e do risco destes irem para o sertão; informando da morte 
de alguns animais devido ao mau estado das selas e pedindo armas e selas novas para que não se 
ferissem, dando conta que haveria compradores para os cavalos excedentes desde que o preço fosse 
inferior, não havendo perigo de irem para o sertão, porque morreriam devido à falta de condições. 
Anexo: carta e lembrete. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2980. 
 

2981.  1735, Março, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do secretário do governo de Angola, João José de Lima, ao rei [D. João V] respondendo à provisão 
de 24 de Maio de 1734 que lhe ordenava para continuar a remeter as listas das cartas de serviço enviadas 
ao governador daquele reino; informando que cumprira a ordem e remetia a lista relativa às cartas 
enviadas no ano de 1734, ao governador Rodrigo César de Meneses. 
Anexo: lista. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2981. 
 

2982.  1735, Março, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
a precaridade do seu estado de saúde o levarem a pedir o envio de sucessor e até que este chegasse 
pudesse entregar o governo ao oficial de guerra com maior patente e partir para um porto onde o clima e a 
assistência lhe permitissem recuperar. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2982. 
 

2983.  1735, Março, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
o corpo da guarda estar numa casa de um morador e pagar-se aluguer dela e a pólvora estar armazenada 
na arruinada casa do corpo da guarda, correndo risco de incêndio, motivo que o levou a mandar recuperar 
a antiga casa para servir de armazém dos mantimentos e a transferir a pólvora para a fortaleza da Guia, 
onde ficava bem acondicionada e livre de incêndios. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2983. 
 

2984.  1735, Março, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
atestando o registo e a divulgação da ordem régia e referindo a utilidade das esposas dos ministros 
nomeados para aquele reino virem com eles e ali assistirem em sua companhia.  
AHU-Angola, cx. 28, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2984. 
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2985.  1735, Março, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
a falta de mantimentos em 1734 e início de 1735, devido à ausência de chuva e ao consequente aumento 
de preços, tendo pedido aos governadores dos portos do Brasil para que os navios que viessem ali 
carregar escravos trouxessem mantimentos suficientes para as suas arqueações; dando conta que 
mandara três patachos à ilha de São Tomé para trazer farinha. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2985. 
 

2986.  1735, Março, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
a ruína em que estavam as fortificações de Santo Amaro, São Miguel e Nossa Senhora da Guia, a 
recuperação desta última, não tendo oficiais, materiais e efeitos aplicados às obras de todas elas, porque 
se tivesse teria reedificado os presídios mais expostos aos inimigos, como o de Muxima, Cambambe e 
Caconda, tendo apenas conseguido beneficiar o de Benguela. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2986. 
 

2987.  1735, Março, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
a mortalidade que atingira os soldados que trouxera da ilha da Madeira e os degredados vindos do Reino, 
devido ao clima quente a que resistiam melhor os de Pernambuco, Bahia e Alentejo; informando que para 
suprir a falta de soldados da guarnição, os moradores ofereceram os seus filhos para servirem 
voluntariamente e sub-posto, pelo que ele signatário colocou os menores em guardas de menor 
importância e risco, e os veteranos em postos de maior responsabilidade e perigo. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2987. 
 

2988.  1735, Março, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
remetendo as relações do marfim e de escravos [despachados pelo contratador dos direitos reais, Manuel 
de Almeida Ribeiro para São Tomé, Rio de Janeiro e Bahia], e o respectivo rendimento da Fazenda Real, 
explicando que este teria sido maior não fosse a falta de mantimentos que chegara a impedir a saída dos 
navios que ali tinham ido carregar escravos. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2988. 
 

2989.  1735, Março, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] respondendo 
à provisão de 28 de Julho de 1733 sobre a carta do ex-ouvidor-geral, [Manuel Gomes de Avelar], de 6 de 
Abril de 1732, acerca da sentença de Bartolomeu Duarte de Sequeira por ter negociado com estrangeiros 
no porto de Benguela, cuja sentença não fora apelada, faltando à Fazenda Real receber o quarto da 
fazenda sequestrada e decidir se o réu apelava à sentença; informando que fizera apelação à justiça e 
sequestrara todos os bens que o réu tinha na cidade [de Luanda], ficando de fora os que tinha no presídio 
de Caconda, onde era capitão-mor. 
Anexo: carta e certidões. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 21; cx. 26, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2989. 
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2990.  1735, Março, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, 
ao rei [D. João V] sobre os pretos muxiluandas terem sido condenados à escravidão perpétua por terem 
apoiado a ocupação holandesa e poderem ser usados no serviço da casa do governador e no seu escaler, 
sendo o sustento deles pago pela Fazenda Real, enquanto o signatário não tinha tal benefício apesar do 
seu salário ser inferior ao do governador, não lhe permitindo comprar escravos; declarando que pedira ao 
governador para recorrer aos serviços dos muxiluandas.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2990. 
 

2991.  1735, Março, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, 
ao rei [D. João V] sobre os ouvidores e provedores daquele reino não vencerem nada para a aposentadoria 
das casas onde viviam, ao contrário dos juízes de fora, pedindo um ordenando competente para a 
aposentadoria, que fosse compatível com a hierarquia dos cargos, e que o ordenado fosse pago desde o 
tempo que tomara posse daquele lugar. 
Obs.: certidões numeradas; anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2991. 
 

2992.  1735, Março, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] 
sobre o rendimento dos contratos reais em 1734, o direito do marfim e os direitos dos escravos 
embarcados para o Brasil, sem indicar detalhes quanto aos direitos do marfim e dos escravos que saíram 
do porto de Benguela; dando conta que os dados fornecidos pelo contratador estavam abaixo da realidade, 
e que a diferença daria para construir uma fortaleza para defender os portos de Cabinda e do Luango, 
onde proliferavam navios estrangeiros que atacavam os portugueses; aconselhando a proibir o comércio 
de navios do Brasil para a Costa da Mina.  
Obs.: m. est.; certidões numeradas; anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2992. 
 

2993.  [ant. 1735, Março, 29] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor do terço da guarnição do distrito do Quanza, João 
de Paiva Correia Castelo Branco, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente passada pelo 
governador [Rodrigo César de Meneses], devido ao falecimento de Manuel Pinto da Costa.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2993. 
 

2994.  1735, Março, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Muxima, sendo único candidato Francisco de Almeida. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 196v-197; anexo: requerimento, instrumento em 
pública forma e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 27 e 25. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2994. 
 

2995.  1735, Abril, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Pedras [Negras], sendo candidatos Pedro Borges Madureira e Francisco 
Cordeiro da Silva, não propondo o alferes de cavalos reformado na companhia e Regimento do conde dos 
Arcos, Gaspar Ferreira Lima. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 197-197v; anexo: bilhete e parecer. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 29 e 28. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2995. 
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2996.  1735, Abril, 18, Lisboa 
PRAGMÁTICA (cópia) do rei D. João V restringindo o uso de ouro e prata revestida, bem como de seda e 
baixela de prata, nas campanhas, praças e quartéis, no tocante às fardas, às selas, às tendas e mais 
ornamentos. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2996. 
 

2997.  1735, Abril, 23, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do cabido de Luanda ao rei [D. João V] sobre a falsificação que o bacharel Matias da Fonseca 
Tavares fizera de uma atestação do cabido relativa ao tempo em que servira de juiz de fora, tendo o 
governador [Rodrigo César de Meneses] mandado prender o bacharel e João Paulo [da Costa]; dando 
conta que o ouvidor-geral e sindicante do caso [Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha] era amigo do 
bacharel e fora parcial quando lhe tirara residência; declarando que o cónego Feliciano David assinara a 
atestação em causa, quando já não tinha voto no cabido há tempo. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2997. 
 

2998.  1735, Abril, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
a deterioração do seu estado de saúde, implorando sucessor e permissão para entregar o governo ao 
oficial de guerra de maior patente.  
AHU-Angola, cx. 28, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2998. 
 

2999.  1735, Abril, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
a falta de mantimentos devido à seca, e a consequente mortalidade no sertão e na cidade, tendo solicitado 
aos governadores do Brasil o envio de socorro nos navios que de lá viessem carregar escravos a Angola. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 2999. 
 

3000.  1735, Abril, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
a falta de soldados na guarnição do terço da praça e das fortalezas, devido à mortalidade causada pelo 
clima e pelas doenças, e às deserções para o Luango, onde os soldados acabavam por naufragar e 
morrer; pedindo levas de soldados que não fossem oriundos da ilha [da Madeira], pelas razões que já 
apresentara antes. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3000. 
 

3001.  1735, Maio, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre a 
residência que o ouvidor-geral daquele reino, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, tirara ao juiz de fora 
Matias da Fonseca Tavares, e a acusação do cabido quanto à falsificação de uma atestação levada a cabo 
pelo juiz de fora; dando conta que mandara prender os suspeitos pela falsificação, o degredado João Paulo 
da Costa, o tabelião António Pereira de Matos e o escrivão das execuções Jerónimo da Silva; explicando 
que chamara o ouvidor e que este entrara em conflito com o juiz sub-rogado nomeado pelo cabido, padre 
Luís Baynes, cura da Igreja de Nossa Senhora do Remédio, por considerar a sua jurisdição usurpada, 
tendo mesmo mandado prender o único advogado da cidade, António Nunes.  
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3022; anexo: cartas e cartas (cópias). 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 36, 35 e 31. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3001. 
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3002.  1735, Junho, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
a inadaptação dos soldados oriundos da Madeira ao serviço militar e ao clima daquele reino, tendo falecido 
e ou adoecido gravemente a maior parte dos que vieram consigo, ficando o terço e os presídios com falta 
de guarnição, sendo necessário levas vindas do reino, de Pernambuco e do sertão da Bahia. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3002. 
 

3003.  1735, Junho, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
as acusações que no tempo do antigo governador, Paulo Caetano de Albuquerque, se fizeram contra os 
oficiais militares, Lucas António de Puga [Dantas e Vasconcelos] e o ajudante do terço da guarnição 
Francisco Cordeiro, por terem libertado um homem mandado prender pelo juiz de fora João Rodrigues de 
Matos; explicando que após a intervenção do ouvidor-geral de então, Manuel Gomes de Avelar, e da 
devassa tirada pelo ouvidor-geral Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, os oficiais tinham sido ilibados e 
queriam que a nota àquele caso fosse retirada dos seus assentos, pedindo ainda os soldos 
correspondentes ao seu tempo de prisão. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3003. 
 

3004.  1735, Julho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
as contas que se deviam tirar aos feitores da Fazenda Real e aos almoxarifes dos presídios, razão pela 
qual o alvará de 11 de Maio de 1723 determinava que as perdas de arrecadação da Fazenda Real, sofridas 
devido à omissão dos ministros, recairia sobre os bens destes, facto que o signatário recordara ao 
provedor Lourenço de Freitas Ferraz [e Noronha], sem que o mesmo tirasse as contas dos ex-feitores 
Francisco Lobo Barreto e Inácio Prates da Vide, usando o produto para os seus negócios. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3004. 
 

3005.  1735, Agosto, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Rodrigo César de Meneses, [de 30 de Janeiro de 1734], e das representações do cabido Sé 
vacante, [acerca da falta de ornamentos na Sé para a celebração dos ofícios do culto divino], aconselhando 
a nomeação de um Bispo para evitar as desordens que adivinham da sua inexistência]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 174-174v; anexo: parecer e carta. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 42 e 41. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3005. 
 

3006.  [ant. 1735, Agosto, 26] 
REQUERIMENTO do catequizador das liberdades dos pretos, padre Manuel da Costa Rodrigues, ao rei [D. 
João V] solicitando as ordens necessárias para fazer as diligências habituais para averiguação do que 
devia, e desobrigar o seu fiador, em virtude de ter recebido a respectiva carta e ter dado fiança. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3006. 
 

3007.  [ant. 1735, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO do comendador da comenda de São Domingos de Mareco e Santa Maria Madalena da 
Aldeia Rica, da ordem de Santiago, tenente-general António de Sequeira Varejão Castelo Branco, ao rei [D. 
João V] solicitando continuação da comenda, em mais uma vida, para [um dos seus filhos] António, Luís ou 
Asenso, de Sequeira Varejão Castelo Branco, em satisfação pelos serviços prestados no reino de Angola 
ao longo de vinte e sete anos. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: informação de serviço, requerimentos, informações, carta régia (cópia), 
certidões, cartas patentes, assento (cópia), carta de nomeação, mandados, listas, auto de papéis de 
serviço, carta e conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3007. 
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3008.  1735, Setembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 28 de Janeiro de 1735 sobre o requerimento de Álvaro de Carvalho e Meneses, 
solicitando patente de coronel de Cavalaria comandante de Angola, com soldo e exercício de capitão de 
cavalos; informando que já dera parecer sobre este requerimento, julgando o suplicante merecedor. 
Anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 26, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3008. 
 

3009.  1735, Setembro, 13, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo 
César de Meneses, [de 20 de Março 1735, acerca do mau estado e escassez de armas no armazém 
daquela cidade, tendo mandado consertá-las à Bahia], pedindo o envio de arcabuzes e espingardas. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 174v. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3009. 
 

3010.  1735, Setembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Rodrigo César de Meneses, de 20 de Março 1735, acerca de procurar cumprir todas as 
determinações régias, pelo que no exame dos mucanos recorria a um clérigo de letras, por ser versado na 
língua da terra e intérprete, declarando que o mesmo merecia um salário anual por esse serviço. 
Obs.: mucano era a designação do kimbundu para delito, crime, culpa e pleito, ver TAVARES, Ana Paula; 
SANTOS, Catarina Madeira - Africae monumenta: a apropriação da escrita pelos africanos. Lisboa: IICT, 
2002. Vol. 1, p. 428; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 48 e 11. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3010. 
 

3011.  1735, Setembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do nomeado para capitão-
mor do presídio de Ambaca, Francisco Xavier, solicitando ajuda de custo igual ao seu merecimento, tal 
como fora concedido aos outros capitães-mores que foram para semelhantes presídios, alegando ser 
pobre e estar para embarcar.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 388; anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 50; cx. 27, doc. 149. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3011. 
 

3012.  [ant. 1735, Setembro, 25] 
REQUERIMENTO do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João 
V] solicitando que lhe fosse tirada residência, em virtude de já ter sido nomeado para o suceder João 
Jacques de Magalhães. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3012. 
 

3013.  [ant. 1735, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral de Angola, José de Miranda e Vasconcelos, ao rei [D. 
João V] solicitando ajuda de custo para o transporte para aquele reino, tal como fora dado ao seu 
antecessor, Manuel Gomes de Avelar. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3013. 
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3014.  1735, Setembro, 26, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, Rodrigo César de Meneses, de 20 de Março de 1735, acerca da falta de missionários no hospício 
dos [carmelitas] descalços de Santa Teresa e no dos [barbadinhos] italianos, prejudicando as missões no 
sertão, a evangelização do gentio e dos escravos dos moradores, mencionando ainda que os religiosos do 
convento da Terceira Ordem da província dos Cardais só queriam fazer negócios, precisando-se ali de 
religiosos arrábidos ou antoninhos. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 175-175v, ver também fl. 180; anexo: 
consulta (cópia), carta e parecer. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 53, 9 e 60. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3014. 
 

3015.  [ant. 1735, Outubro, 6] 
REQUERIMENTO do proprietário do ofício de escrivão da Fazenda Real, Vedoria e Matrícula de Angola, 
Manuel Antunes de Almeida, ao rei [D. João V] solicitando provimento da serventia daquele ofício, em 
virtude [da provisão de 27 de Setembro de 1732] lhe ter permitido nomear José de Barros Rego como 
serventuário, e perante a desistência deste pretendia nomear para o mesmo lugar António da Costa 
Lisboa. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimentos, instrumento em pública forma, provisão, bilhetes e certidões. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 56 e 57. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3015. 
 

3016.  1735, Outubro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 30 de Agosto de 1734 sobre a carta do ex-ouvidor-geral daquele reino, Manuel 
Gomes de Avelar, de 23 de Junho de 1732, acerca das violências praticadas pelo cigano João da Costa 
Rocha e os benefícios do mesmo ter sido desalojado; informando que o cigano fora preso, sentenciado e 
degredado para a ilha de São Tomé e que o afastamento dele e de outros semelhantes permitia que os 
pombeiros viessem livremente à cidade negociar escravos e outros géneros. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 140; cx. 28, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3016. 
 

3017.  1735, Outubro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 18 de Março de 1735 sobre a deterioração da pólvora naquele reino e o 
decreto de 19 de Outubro de 1681 ordenar que os navios que navegassem para as conquistas 
permutassem dois barris de pólvora por outros dois que estivessem nos armazéns daquela praça; 
informando que os navios que vinham do Brasil raramente traziam artilharia, pelo que quase não faziam 
permutas. 
Obs.: corresponde ao n.º 11 da lista de cartas enviada ao rei em 1736, ver AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3095; 
anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 6 e 7. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3017. 
 

3018.  1735, Outubro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 24 de Março de 1735 sobre a carta do cabido da cidade [de Luanda], de 23 de 
Março de 1732, queixando-se que o ex-governador Paulo Caetano de Albuquerque não lhes cedera 
soldados para prenderem o capitão Francisco Teixeira Sardinha, por injúrias publicas contra o cabido, 
[impedindo a jurisdição eclesiástica de actuar, tal como fizera quando mandou desarvorar o capitão 
Bernardino Pinheiro que o juiz de fora Matias da Fonseca Tavares mandara prender]; afirmando que o seu 
antecessor tivera dúvidas em ceder soldados, mas mandara logo prender o dito capitão Sardinha.  
Obs.: corresponde ao n.º 9 da lista de cartas enviada ao rei em 1736, ver AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3095; 
anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 20 e 19; cx. 26, doc. 40 e 50. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3018. 
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3019.  1735, Outubro, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [cabido] de Luanda, ao rei [D. João V] sobre os ministros daquele reino não cumprirem a 
provisão de 5 de Abril de 1688, ao libertarem da cadeia os presos enviados pela justiça eclesiástica e 
falsificarem o selo do cabido, alegando que a cadeia de Sua Majestade não era aljube de eclesiásticos. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3019. 
 

3020.  1735, Outubro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 5 de Abril de 1735 relativa à sua carta de 30 de Janeiro de 1734, sobre ter 
limpo os sertões dos malfeitores que afugentavam os sobas e impediam o trânsito dos géneros e dos 
escravos dos pombeiros, referindo as insolências do soba de Ambuíla, que acolhia escravos fugidos e os 
vendia aos estrangeiros, a troco de armas, fazendas e pólvora, no porto de Cabinda e no Luango; 
sugerindo a utilização de um penedo como presídio, porque a estrutura era inexpugnável, impediria a 
extracção de escravos, marfim e de outros géneros, atalharia o negócio com os estrangeiros e a fuga de 
escravos, e facilitaria o comércio do sertão e a cobrança dos direitos reais; informando que não poderia 
remeter as explicações acerca da planta do penedo, conforme lhe exigia a resolução à consulta de 10 de 
Fevereiro de 1735, porque um dos exploradores estava no sertão e outro em Benguela, afirmando que a 
despesa seria pouca e apenas com a guarnição. 
Obs.: corresponde ao n.º 10 da lista de cartas enviada ao rei em 1736, ver AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3095; 
ver consulta de 10 de Fevereiro de 1735 que analisou a carta de 10 de Janeiro de 1734 em 
AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 172v-173; anexo: cartas, cartas (cópias) e consulta.  
AHU-Angola, cx. 29, doc. 39; cx. 27, doc. 82, 91, 93 e 142; cx. 31, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3020. 
 

3021.  1735, Outubro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 4 de Abril de 1735 que lhe ordenava para remeter uma relação exacta da 
artilharia, armas, munições, pólvora e mais apetrechos de guerra que existissem nas fortalezas e 
armazéns, e sobre o estado das fortificações; remetendo uma relação; dando conta que as restantes 
necessidades já enumerara anteriormente. 
Obs.: provável carta n.º 5 da lista de cartas enviada ao rei em 1736, ver AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3095; 
anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3021. 
 

3022.  1735, Outubro, 20, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se tornasse a ver a [carta do sindicante e ouvidor-
geral de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, sobre as conclusões da residência que tirara ao 
ex-juiz de fora daquele reino, Matias da Fonseca Tavares, e a queixa que os moradores, os oficiais de 
guerra – como o mestre de campo ad honorem António da Fonseca Coutinho, o capitão António Lopes 
Cobre e o ajudante de tenente general Lucas António de Puga Dantas e Vasconcelos – e o mestre-escola 
da Sé de Luanda, João Teixeira de Carvalho, fizeram contra o dito sindicante, pela parcialidade e 
irregularidades efectuadas na dita residência]. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3001; anexo: cartas, requerimentos, ofícios e certidão. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 58; cx. 27, doc. 151 e 153. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3022. 
 

3023.  [ant. 1735, Novembro, 5] 
REQUERIMENTO do capitão da galera Nossa Senhora da Lampadosa, São José e Almas, António 
Moreira, ao rei [D. João V] solicitando licença para fazer viagem a Benguela, [para resgatar escravos], e 
dali seguir para a cidade do Rio de Janeiro. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3023. 
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3024.  1735, Novembro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] 
sobre as suspeitas do capitão e senhorio do navio São João Baptista, José da Costa, ter ido à feitoria 
holandesa no Cabo da Boa Esperança, segundo dissera o capitão-mor de Benguela, Álvaro de Barros da 
Silva, apesar de se dizer que obtivera as fazendas na nau Europa de Vasco Lourenço; afirmando que 
averiguara o caso com o juiz de fora Manuel dos Reis Pereira, pronunciara devassa, prendera e 
sequestrara os bens do dito capitão, do contramestre Roque Pereira Pardal e do piloto José dos Santos 
Pereira, tendo pedido aos governadores do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade e José da Silva Pais, 
para averiguar a pertença de algumas fazendas, e enviado o traslado da devassa ao provedor da Fazenda 
Real e o precatório ao juiz da Índia e Mina; explicando que não informara o governador e capitão-general 
de Angola porque o capitão frequentava a sua casa e era amigo do seu secretário Luís de Almeida, e 
porque o tenente de Artilharia, José Correia Leitão, e o cabo de companhia Domingos Coelho da Silva, 
ouviram de José Pinheiro da Silveira, que estivera para ir na viagem, que o governador combinara à 
feitoria.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3024. 
 

3025.  1735, Novembro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] sobre a 
queixa do cabido ao governador Rodrigo César de Meneses, pelo facto do ex-juiz de fora, Matias da 
Fonseca Tavares, ter falsificado uma atestação do cabido com a cumplicidade de João Paulo da Costa, do 
tabelião e escrivão do judicial António Pereira de Matos, e do escrivão das execuções Jerónimo da Silva; 
referindo que fizera auto crime e concluíra que a atestação era autêntica e os presos deviam ser soltos, 
mas tal não sucedera, porque o governador permitira que o mestre-escola João Teixeira de Carvalho, 
inimigo do juiz de fora, interrogasse e mandasse prender os envolvidos, e o cabido nomeara um juiz 
comissário clérigo, ficando o caso sob juízo eclesiástico, dirigido pelo advogado e procurador da Coroa, 
António Nunes da Costa, a quem o signatário mandara prender por má conduta, sendo quase 
excomungado por isso. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3025. 
 

3026.  [ant. 1735, Novembro, 20] 
REQUERIMENTO de José Luís da Costa, ao rei [D. João V] solicitando o hábito de Cristo e tença efectiva, 
em satisfação dos serviços prestados na Infantaria do Reino e no Regimento de Angola, entre 1711 e 
1732. 
Obs.: m. est.; anexo cosido; anexo: requerimento, mandados, certidões, instrumento em pública forma e 
conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3026. 
 

3027.  [ant. 1735, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO de D. Maria de Noronha, viúva de Manuel de Sousa Tavares, e Francisco Roberto da 
Silva, filho do ex-ouvidor de Angola, Gaspar da Silva Reis, ao rei [D. João V] solicitando que se enviasse ao 
actual ouvidor de Angola as ordens para a execução do sequestro dos bens do ex-governador daquele 
reino, Bernardino de Távora, sogro da suplicante, para satisfação do valor das perdas e danos que causara 
ao prender o antigo ouvidor, verba essa que estava na posse do coronel Francisco Matoso de Andrade e 
que convinha arrecadar antes que ocorresse algum descaminho. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3027. 
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3028.  1735, Dezembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para uma das 
companhias de Infantaria do terço pago de Angola, que vagara com o falecimento do capitão Pascoal 
Rodrigues Alfama, tendo o governador Rodrigo César de Meneses, em carta [de 30 de Agosto de 1734], 
proposto para o lugar Domingos da Fonseca Negrão em primeiro lugar, Manuel de Sousa em segundo 
lugar e, por último, Caetano Teixeira de Macedo; responderam aos editais António Machado Homem, 
Roque Ferreira de Vasconcelos e Domingos da Fonseca Negrão 
Anexo: parecer, carta e informações de serviço. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 68 e 69; cx. 27, doc. 125. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3028. 
 

3029.  1735, Dezembro, 8, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o procurador da Fazenda analisasse a devassa 
remetida pelo provedor da Fazenda Real de Angola, [Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha], acerca das 
falsidades de que fora acusado [o escrivão da Fazenda, Vedoria e Matrícula, José de Barros Rego]. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3029. 
 

3030.  [ant. 1735, Dezembro, 9] 
REQUERIMENTO de D. Teresa de Jesus, viúva do capitão Aires Nunes Monteiro, ao rei [D. João V] 
solicitando os soldos que o seu marido vencera desde o dia do embarque até ao do seu falecimento, e 
perdão do empréstimo que ele recebera para a viagem, em virtude da suplicante e da sua filha terem ficado 
desamparadas e sujeitas a vexações. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3030. 
 

3031.  1735, Dezembro, 21, Lisboa 
AVISO do [secretário de estado], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [conselheiro] José de Carvalho Abreu, 
para que o Conselho Ultramarino desse parecer sobre as nove cartas do governador e capitão-general de 
Angola [Rodrigo César de Meneses] e uma do cabido Sé vacante de Luanda. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3031. 
 

3032.  1736, Janeiro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
MEMÓRIA (cópia) acerca do procedimento de um juiz eclesiástico contra os ministros do tribunal [do 
Conselho Ultramarino]; mencionando João Paulo da Costa, Jerónimo da Silva e António Pereira de Matos, 
presos por ordem do juiz do cabido nomeado, padre Luís Bauny. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3032. 
 

3033.  1736, Janeiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferrão e Noronha, 
ao rei [D. João V] em resposta à provisão de 4 de Abril de 1735, remetendo o mapa dos soldados e oficiais, 
passado pelo escrivão da vedoria e matrícula Francisco Lobo Barreto, no qual constava o número de todos 
os que militares que fizeram mostra em 2 de Janeiro de 1736. 
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3033. 
 

3034.  1736, Janeiro, 20, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário do rei D. João V] beneficiado António Batista, ao [secretário do Conselho 
Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de Lavre remetendo dois maços [de cartas] do governador e capitão-
general de Angola para que fossem vistas no tribunal do Conselho Ultramarino.  
AHU-Angola, cx. 29, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3034. 
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3035.  [ant. 1736, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO do mestre da corveta São Pedro e São Paulo, Manuel da Silva ao rei [D. João V] 
solicitando provisão de licença para ir a benguela carregar a embarcação com escravos e retornar para o 
Rio de Janeiro sem passar pelo porto de Luanda, uma vez que estava disposto a pagar a quantia acordada 
por cada escravo segundo as predisposições do contratador de Angola. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3035. 
 

3036.  1736, Janeiro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre a 
conduta do ouvidor e provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferrão e Noronha, que 
tinha deixado de exercer o cargo de ouvidor ficando apenas com a vara de provedor da Fazenda Real e se 
retirara com a sua mulher para uma ilha longe de Luanda; referindo o procedimento do ouvidor no caso do 
tenente general e mestre de campo honorário, António da Fonseca Coutinho, [acusado de ter ordenado 
assassinar o escravo Batista por este ter tido uma relação com uma escrava concubina do tenente 
general]. 
Obs.: corresponde ao n.º 3 da lista de cartas enviadas ao rei em 1736, ver AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3095. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3036. 
 

3037.  1736, Janeiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Rodrigo César de Meneses, informando da má relação que tinha com o ouvidor-geral de Angola 
que também servia de provedor da Fazenda Real, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, e da 
necessidade de nomeação de um novo governador para lhe suceder e de um ministro para suceder ao dito 
ouvidor, referindo ainda a saída de José da Costa, do Rio de Janeiro para a ilha de Santa Helena ou 
Aguada de Saldanha e feitorias estrangeiras, em prejuízo da Fazenda Real e do comércio de Angola.  
Anexo: cartas e cartas (cópias) e cópia de certidão. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 15 e cx. 30, doc. 84 e 85. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3037. 
 

3038.  1736, Fevereiro, 7, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino propondo Aires de Saldanha e Albuquerque, D. Filipe de Alarcão e 
José de Saldanha de Meneses, para o governo [de Angola], [em atenção carta do governador e capitão-
general de Angola, Rodrigo César de Meneses, de 30 de Agosto de 1734, solicitando nomeação de um 
governador para lhe suceder, devido a problemas de saúde resultantes do clima de Angola].  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 177; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 29, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3038. 
 

3039.  1736, Fevereiro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo escrivão das fazendas dos defuntos e ausentes, capelas e resíduos da cidade de 
São Paulo, Manuel Leitão Ribeiro, atestando que por aquele juízo se vinham fazendo todas as diligências 
para a elaboração do inventário dos bens do defunto João Lobo da Gama, havendo algumas livranças e 
sentenças.  
AHU-Angola, cx. 29, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3039. 
 

3040.  1736, Fevereiro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
PROVISÃO (cópia) do rei [D. João V] ordenando ao juiz de fora de Angola para informar acerca dos termos 
da cobrança dos subsídios pertencentes ao dote de casamento de D. Catarina de Bragança [com D. Carlos 
II de Inglaterra]. 
Anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 28, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3040. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 516 / 1286 

 

3041.  1736, Fevereiro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] dando 
conta do requerimento do feitor Bernardo Gomes de Almeida da Cruz, solicitando que fosse enviado um 
administrador do contrato de Angola, que tinha sido arrematado por João da Costa Lima, e cobre suficiente 
para fazer os pagamentos e cobrir as demais despesas das predisposições na forma do contrato. 
Obs.: corresponde ao n.º 4 da lista de cartas enviadas ao rei em 1736, ver AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3095; 
anexo: auto de processo. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3041. 
 

3042.  1736, Fevereiro, 29, [Lisboa] 
ESCRITO de frei Marcos Pinheiro ao [secretário do Conselho Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de 
Lavre, remetendo uma proposta para consulta naquele conselho. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 151. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3042. 
 

3043.  1736, Março, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Massangano, sendo candidatos Lourenço de Matos Coutinho e Pedro Fragoso de Freitas. 
Anexo: bilhete, informação de serviço e parecer. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 24 e 23; cx. 30, doc. 120. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3043. 
 

3044.  1736, Março, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] em resposta à 
provisão de 3 de Agosto de 1735, remetendo o seu parecer sobre uma carta do seu antecessor, Manuel 
Gomes de Avelar, dando conta do requerimento de Joana da Fonseca, viúva de Crispim da Costa Barros 
para que se averiguassem as circunstâncias da morte do seu marido. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 27.  
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3044. 
 

3045.  [ant. 1736, Março, 13] 
REQUERIMENTO de Luís Fernandes, cigano, natural da cidade do Rio de Janeiro e morador em Angola, 
ao rei [D. João V] solicitando provisão para que ele e o seu irmão Manuel Rodrigues pudessem assistir e 
viver no reino de Angola o tempo que fosse necessário, mas sem obrigação de servirem no posto de 
soldado. 
Anexo: carta, requerimentos, certidão e ofício. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3045. 
 

3046.  1736, Abril, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do juiz de fora de Angola, Manuel dos Reis Pereira, que servia também de ouvidor-geral, ao rei [D. 
João V] dando conta que o cabido da Sé de Luanda negou ter assinado o atestado a favor do antigo juiz de 
fora, Matias da Fonseca Tavares, que este tinha levado para Portugal, sendo apurado que o dito atestado 
havia sido feito por um João Paulo da Costa que vinha advogando com provisão do governador [Rodrigo 
de César Meneses] com a participação do tabelião António Pereira de Matos, sob indicação do escrivão da 
execução Jerónimo da Silva; os três foram chamados à presença do governador, o tabelião António Pereira 
de Matos ficou suspenso dos seus serviços, João Paulo da Costa foi preso na cadeia pública da cidade e o 
escrivão Jerónimo da Silva preso no forte do Penedo, dada a falsificação das assinaturas.  
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3001, 3025 e 3032. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 30 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3046. 
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3047.  1736, Abril, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha ao rei [D. João V] 
informando que dada à falta de moedas de cobre em Angola o juiz de fora daquele reino, Manuel dos Reis 
Pereira, na qualidade de presidente da câmara, lançou o pagamento de uma pensão sobre os moradores 
que tinham moedas de cobre para que o feitor da Fazenda Real pudesse fazer o pagamento da Infantaria, 
dando em troca uma letra com a mesma quantia; advertindo o que o atual feitor da Fazenda Real, 
Bernardo Gomes de Almeida Cruz, não recorreu ao dinheiro dos moradores, como era de costume, para 
fazer face à falta de moedas, criando uma série de constrangimentos.  
Obs.: anexo cosido; anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 29, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3047. 
 

3048.  1736, Maio, 23, Lisboa 
CARTA do [corretor da Fazenda Real], Eusébio Pires da Silva, ao rei [D. João V] sobre a pretensão do 
contratador cessionário de Angola, Manuel Monteiro da Rocha, em não pagar a quantia para as obras pias 
que o tesoureiro da dita obra requeria do preço do dito contrato. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3048. 
 

3049.  1736, Junho, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento do cavaleiro fidalgo da Casa de 
Sua Majestade, tenente de mestre de campo general de Angola com patente de mestre de campo, António 
da Fonseca Coutinho, solicitando o acrescentamento do seu soldo. 
Anexo: requerimentos, carta régia, consultas, cartas, informação, certidões, listas 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3049. 
 

3050.  [ant. 1736, Junho, 20] 
REQUERIMENTO do escudeiro e cavaleiro da Casa de Sua Majestade, José Rodrigues Barbosa, filho de 
João Pires, natural da Vila Fria termo e comarca de Barcelos, solicitando o hábito de Cristo com tença em 
renumeração dos seus serviços em Angola. 
Obs.: doc. cosidos; anexo: carta, requerimentos, certidões, auto, carta patente, instrumentos em pública 
forma, decreto e informação. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 36; cx. 28, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3050. 
 

3051.  [ant. 1736, Junho, 28] 
REQUERIMENTO dos vereadores e oficiais da câmara da cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda] 
ao rei [D. João V] solicitando confirmação dos privilégios que o rei D. Afonso VI havia concedido aos 
moradores daquela cidade por alvará de 14 de Janeiro de 1664, e a redução da pena de incumprimento 
aos ministros em quantia de soldos aplicada à Fazenda Real.  
Obs.: m. est.; anexo cosido; anexo: requerimentos, certidões e ofício.  
AHU-Angola, cx. 29, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3051. 
 

3052.  1736, Julho, 3, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a necessidade de se tomar resolução na 
consulta de 7 de Fevereiro de 1736 acerca da carta do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo 
César de Meneses, a respeito da nomeação de pessoas para o governo de Angola, sendo candidatos Aires 
de Saldanha e Albuquerque, D. Filipe de Alarcão e José de Saldanha de Meneses e Sousa. 
Anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 29, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3052. 
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3053.  1736, Julho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] dando 
conta do cumprimento da provisão régia de 28 de Janeiro de 1636 a respeito de se ouvir o ouvidor-geral de 
Angola sobre a taxa que a câmara da cidade de Luanda tinha imposto sobre a farinha que havia chegado 
da Bahia pertencente a José Pinheiro Silveira. 
Anexo: cartas, requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 45 e 40. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3053. 
 

3054.  1736, Julho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
informando que mandou publicar a lei da proibição do tabaco estrangeiro e registá-la nos livros da 
Provedoria e da câmara de Luanda, tal como atestava a certidão junta. 
Anexo: carta e certidão. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 42 e 43. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3054. 
 

3055.  1736, Julho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] em 
resposta à provisão de 4 de Janeiro de 1736 relativa à escolha de pessoas para o lugar de depositário da 
Fazenda, informando que daria execução à ordem e não admitiria escusa dos cavaleiros a servir de 
depositários da Fazenda Real, porque o intesse da utilidade pública se sobrepunha aos interesses 
particulares. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 3 e 4. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3055. 
 

3056.  1736, Julho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] em 
resposta à provisão de 4 de Janeiro de 1736, afirmando que havia mandado levantar a nota do ajudante de 
tenente, Lucas António de Puga [Dantas] Vasconcelos e a do ajudante do terço da guarnição da praça de 
Angola, Francisco Cordeiro, uma vez que tinham sido soltos e livres por sentença.  
AHU-Angola, cx. 29, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3056. 
 

3057.  1736, Julho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
informando que havia ordenando ao provedor da Fazenda que em cada navio que saísse de Angola para o 
Brasil fosse remetida uma quantia em dinheiro para a satisfação da moeda de cobre, uma vez que aquele 
reino se ressentia com falta daquela moeda. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 46 e 47. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3057. 
 

3058.  1736, Julho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
informando da fome e falta de mantimentos que se verificou em Angola no ano de 1735, sendo obrigado a 
recorrer aos portos do Brasil, reiterando que presentemente, apesar de se viverem tempos de abundância, 
uma epidemia assolava Angola causando muitas mortes, escasseando medicamentos uma vez que a 
botica que tinha levado quatro anos antes se tinha esgotado e desta forma solicitava uma nova botica e 
água de Inglaterra, a fim de poderem tratar dos enfermos.  
Obs.: Água de Inglaterra eram vários preparados farmacêuticos muito utlizados no século XVIII, produzidos 
por diferentes fabricantes entre os finais do século XVII e o início do XIX e que apresentavam em comum, 
além do nome, o facto de serem vinhos de quina. Era um medicamento popular, amplamente conhecido e 
divulgado, utilizado para o tratamento do paludismo, sendo frequentemente consumido em automedicação. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3058. 
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3059.  1736, Julho, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
queixando-se dos procedimentos do ouvidor de Angola que também servia de provedor da Fazenda Real, 
Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, porque fingira estar doente anteriormente deixando a vara de 
ouvidor e servindo apenas de provedor da Fazenda Real para satisfazer aos seus interesses; havendo-se 
ausentado para um sitio da ilha de Luanda contrariando a ordem do dito governador para permanecer na 
cidade uma vez os seus serviços eram necessários para dar seguimento a algumas ordens régias. 
Obs.: m. est.; anexo: carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3059. 
 

3060.  1736, Julho, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] em 
resposta a provisão régia de 28 de Janeiro de 1736 relativa à sua carta de 28 de Julho de 1735, acerca dos 
prejuízos da Fazenda Real na arrematação dos dízimos; informando que na secretaria [do governo de 
Angola] e na Provedoria da Fazenda Real tinham registado a ordem régia sobre a forma como se devia 
proceder na arrematação dos dízimos e que não remetia certidão atestando que a ordem fora registada na 
Provedoria da Fazenda Real porque o provedor se encontrava fora da cidade de Luanda.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 16; cx. 28, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3060. 
 

3061.  1736, Agosto, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, atestando 
que o capitão-de-mar-e-guerra, José de Torres, havia chegado a Luanda com quatro navios vindos do Rio 
de Janeiro carregados de mercadorias que ali carregara de escravos, enviando duas das embarcações à 
vila de Santos com escravos destinados às minas de Cuiabá e Goiás.  
AHU-Angola, cx. 29, doc. 49-A.  
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3061. 
 

3062.  1736, Agosto, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] 
sobre o governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, lhe ter mandado a provisão 
régia de 22 de Setembro de 1735 para que respondesse sobre as propinas levadas no contrato dos 
dízimos de Angola; remetendo cópia do ofício que enviou ao dito governador informando dos abusos 
registados em Angola e dos danos que causavam à Fazenda Real, como era o caso do ordenando pago ao 
posto de capitão da guarda do governador e capitão-general de Angola. 
Anexo: ofício (cópia).  
AHU-Angola, cx. 29, doc. 50 e 41.  
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3062. 
 

3063.  [ant. 1736, Agosto, 29] 
REQUERIMENTO do mestre de campo honorário, António da Fonseca Coutinho, ao rei [D. João V] 
solicitando nova averiguação sobre a matéria contida nos capítulos que entregara ao sindicante Lourenço 
de Freitas Ferraz e Noronha quando este tirara a residência do tempo em que Matias da Fonseca Tavares 
servia de juiz de fora de Angola, para que fosse feita justiça no que tocava aos excessos cometidos pelo 
dito juiz de fora. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3063. 
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3064.  1736, Agosto, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta de 6 de Março de 1736 do juiz de fora 
de Angola, Manuel dos Reis Pereira, que servia também de ouvidor-geral devido ao impedimento de 
Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, acerca do escravo Batista, pescador pertencente ao casal da viúva 
Clara de Matos, ter sido assassinado no sítio de Nazaré pelos escravos Duarte e José, pertença do tenente 
general e mestre de campo honorário António da Fonseca Coutinho, que deu ordem para que o matassem 
por este ter tido uma relação com uma escrava sua concubina.  
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3036; anexo: cartas e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 52 e 25; cx. 32, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3064. 
 

3065.  1736, Setembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V satisfazendo a ordem régia para que fosse posto o 
edital para a nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da capitania de Benguela dada a 
informação do governador e capitão-general de Angola, [Rodrigo César de Meneses], consultada [a 2 de 
Maio de 1735], sobre a necessidade de se prover os postos de mestre de campo de Angola e de capitão-
mor de Benguela, [tendo Lucas António de Puga Dantas Vasconcelos já sido provido como mestre de 
campo na consulta de 2 de Maio]. 
Anexo: bilhete, consultas, carta, informações de serviço e parecer. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 54 e 53. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3065. 
 

3066.  1736, Setembro, 11, Lisboa 
CERTIDÃO passada por Manuel Coelho Veloso atestando que pelos tribunais da Mesa da Consciência e 
Ordens e Contas a ele subordinados não havia sido passada nenhuma ordem ao bacharel Matias da 
Fonseca Tavares que havia servido no cargo de provedor da Fazenda dos defuntos e ausentes, capelas e 
resíduos no reino de Angola até 14 de Dezembro de 1734. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3066. 
 

3067.  [ant. 1736, Setembro, 23] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral de Angola, José de Miranda e Vasconcelos ao rei [D. 
João V] solicitando as provisões que o seu antecessor Lourenço de Freitas Ferras e Noronha também 
recebera para servir aquele lugar. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3067. 
 

3068.  [ant. 1736, Setembro, 27] 
REQUERIMENTO do padre António de Almeida Ribeiro ao rei [D. João V] solicitando alvará para que 
pudesse receber a ajuda de custo paga pela Fazenda Real, uma vez que tinha sido provido em uma 
conezia da Sé da cidade de Luanda. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3068. 
 

3069.  1736, Setembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor e provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei 
[D. João V] sobre a provisão régia [de 26 de Janeiro de 1736] determinar que na arrematação dos 
contratos dos dízimos na Provedoria da Fazenda Real o provedor e demais oficiais não levassem propinas 
além das que estavam predispostas nos regimentos e ordens régias, explicando contudo que nenhum 
deles continha algum regulamento acerca das ditas propinas e que as mesmas ordens podiam ter 
desaparecido durante a invasão holandesa.  
Anexo: provisão. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 57 e 14. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3069. 
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3070.  1736, Outubro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
informando que as fortalezas de São Miguel e de Nossa Senhora da Guia estavam em muito mau estado e 
que faltavam carpinteiros e artilheiros. 
Anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 29, doc. 58 e 82. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3070. 
 

3071.  1736, Outubro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre o 
terço da guarnição da praça de Luanda ter falta de homens uma vez que grande parte dos soldados 
chegados da Madeira tinham falecido e os restantes não se adaptavam ao clima, aconselhando que 
fossem enviados soldados do Alentejo, do Algarve e do sertão da Bahia e Pernambuco porque se 
adaptariam melhor ao clima. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3071. 
 

3072.  1736, Outubro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
solicitando que fosse nomeado o seu sucessor, dado as suas débeis condições de saúde devido ao clima 
de Angola. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3072. 
 

3073.  1736, Outubro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
informando que a falta de prelado era prejudicial para a propagação do catolicismo em Angola, devido à 
persistência de superstições e de ritos diabólicos entre os gentios e os brancos.  
AHU-Angola, cx. 29, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3073. 
 

3074.  1736, Outubro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
os serviços do coronel João da Silva Coutinho no sertão de Benguela e que dado aos seus bons serviços 
deveria ser provido num dos presídios do reino, como Benguela, Pedras [Negras] e Caconda. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3074. 
 

3075.  1736, Outubro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre o 
beneficio que a moeda de cobre que o monarca havia enviado para Angola e informando que havia dado 
ordens ao provedor da Fazenda Real de Angola que em expedisse em cada navio com destino ao Brasil 
uma quantia [para a compra de moedas de cobre]. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 63 e 81. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3075. 
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3076.  1736, Outubro, 24, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o [vice-rei e capitão-general do estado do Brasil], 
conde de Sabugosa, [Vasco Fernandes César de Meneses] desse parecer na conformidade da resposta do 
procurador da Coroa [às cartas do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, e 
do juiz de fora com alçada no cível e crime na cidade de Luanda, que servia de ouvidor-geral de Angola, 
Manuel dos Reis Pereira], acerca de Constantino de Magalhães Coelho, que fora enviado para Angola pelo 
vice-rei do Brasil, conde de Sabugosa, onde foi preso [por ordem do dito governador e capitão-general de 
Angola, por acusações de revolta, perturbação da ordem pública, suborno de testemunhas, exercercio de 
advogacia sem habilitação, etc.].  
Obs.: m. est.; a carta do governador de 7 de Março de1736 corresponde ao n.º 1 da lista de cartas 
enviadas ao rei, ver AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3095; anexo: cartas, requerimentos, ofícios (cópia), 
certidões, instrumentos em pública forma e edital. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 29, 1, 17, 18, 20 e 26. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3076. 
 

3077.  1736, Novembro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real, Lourenço de Freitas Ferras de Noronha, ao rei [D. João V] 
informando que pela corveta Nossa Senhora das Mercês, Santo António e Almas, de que era mestre José 
Pereira da Cruz, havia remetido ao provedor da Fazenda Real da Bahia uma letra para ser aplicada para 
satisfação da moeda de cobre. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3077. 
 

3078.  [ant.1736, Novembro, 3] 
REQUERIMENTO do capitão da corveta Nossa Senhora do Livramento, Santo António e Almas, Teodosio 
Dias, ao rei [D. João V] solicitando licença para que pudesse viajar até Benguela para resgatar escravos e 
dali partir para o Rio de Janeiro.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3078. 
 

3079.  [ant.1736, Novembro, 17] 
REQUERIMENTO de Francisco Gomes de Carvalho, morador na cidade de Luanda, ao rei [D. João V] 
solicitando que fosse formalmente provido no ofício de contador de Angola por tempo de um ano, dado que 
já se encontrava a exercer o cargo por provimento do governador Rodrigo César de Meneses. 
Obs.: doc. cosido; anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3079. 
 

3080.  [ant. 1736, Novembro, 17] 
REQUERIMENTO do tenente de uma das Companhias de Granadeiros do Regimento da Marinha, Manuel 
Gonçalves de Andrade, ao rei [D. João V] solicitando os papéis que tinha apresentado para se candidatar 
ao posto de capitão-mor de Benguela, por necessitar deles para o despacho de mercês por satisfação dos 
seus serviços. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3080. 
 

3081.  1736, Novembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre a 
chegada de um navio de nome João Ricardo, que fundeara fora da barra do porto de Luanda, de que era 
capitão Isac Hay, pedindo hospitalidade e mantimentos dado que tivera uma viagem atribulada, tendo 
partido do porto de Bristol, Inglaterra, com o capitão e mais 20 pessoas a 2 de Março de 1736 com 
carregamento de fazendas com destino ao porto de Cabinda a fim de comprar escravos e dali transportá-
los à ilha da Jamaica, mas durante a viagem faleceram 6 pessoas e muitas outras ficaram doentes. 
Obs.: m. est.; anexo: carta e auto. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 72 e 87. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3081. 
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3082.  1736, Novembro, 22, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino para que o procurador da Coroa visse os papéis acerca da violência 
com que o cabido Sé vacante de Angola respondeu à jurisdição real no procedimento contra os leigos em 
casos que não eram de jurisdição eclesiástica.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3082. 
 

3083.  [ant. 1736, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO do depositário da Fazenda Real, Custódio Simões, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão para que lhe fosse levado em conta uma quantia que tinha despendido com o seu fiel, dado que 
todos os depositários costumavam ter um fiel que fazia as cobranças e contava o cobre. 
Anexo: bilhete e provisão. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3083. 
 

3084.  1736, Novembro, 24, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Conquistas], António Guedes Pereira, ao [conselheiro do 
Conselho Ultramarino], José de Carvalho e Abreu, remetendo as cartas do ouvidor-geral de Angola para 
que fossem consultadas no Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3084. 
 

3085.  1736, Novembro, 27, Lisboa 
BILHETE do Conselho Ultramarino para que se passe carta de propriedade do ofício de escrivão da 
câmara da cidade de Luanda a Pedro Marques Pereira. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3085. 
 

3086.  1736, Novembro, 28, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Rodrigo César de Meneses, [de 9 de Julho de 1736], dando conta que em Angola se encontravam 
muitos missionários barbadinhos repartidos pelos hospícios do sertão e desta forma era aconselhável que 
se escrevesse ao superior dos barbadinhos para que não deixasse de enviar religiosos para Angola.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 77 e 8. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3086. 
 

3087.  1736, Novembro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
queixando-se da sua falta de saúde e implorando que fosse nomeado um governador para lhe suceder.  
AHU-Angola, cx. 29, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3087. 
 

3088.  1736, Novembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Rodrigo César de Meneses, de 20 de Março de 1735 declarando os nomes dos soldados a que 
tinha mandado assentar praça sem terem regimento, dada a grande mortalidade dos soldados oriundos da 
Madeira. 
Anexo: relação, parecer e carta. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 79 e 80. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3088. 
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3089.  1736, Dezembro, 4, Lisboa 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
as questões levantadas pelo provimento que fizera de Francisco Lobo Barreto, natural de Pernambuco, na 
serventia do ofício de escrivão da Fazenda Real de Angola por deixação de José de Barros Rego, de que 
era proprietário o corregedor do bairro do Rossio, o bacharel Manuel Antunes de Almeida, dado que 
António da Costa Lisboa havia chegado em Angola com provisão régia e nomeação do dito proprietário 
para serventuário do mesmo ofício.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3089. 
 

3090.  [ant. 1736, Dezembro, 12] 
REQUERIMENTO do padre e catequizador Manuel da Costa Rodrigues, morador na cidade de Luanda, ao 
rei [D. João V] solicitando que fosse ordenado ao prelado superior da sua missão que não o obrigasse a 
assistir em mais funções do que aquelas que eram da alçada do clero.  
AHU-Angola, cx. 29, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3090. 
 

3091.  1736, Dezembro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO (cópia) do [ouvidor e provedor da Fazenda de Angola], Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao 
[governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses] informando que se encontrava 
ocupado em diligências do serviço régio e sem tempo para se dedicar-se a outro assunto.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3091. 
 

3092.  [ant. 1736, Dezembro, 27] 
REQUERIMENTO do depositário da Fazenda Real de Angola, Bernardo Gomes de Almeida da Cruz, ao rei 
[D. João V] solicitando provisão para que lhe fosse levado em conta uma quantia que tinha despendido 
com o seu fiel, dado que todos os depositários costumavam ter um fiel que fazia as cobranças e contava o 
cobre.~ 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3092. 
 

3093.  [ca. 1736] 
RELAÇÃO dos materiais de guerra e moedas de cobre enviados para o reino de Angola na frota de 1736. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3093. 
 

3094.  [post. 1736] 
REQUERIMENTO de Cipriano de Matos Monteiro, ao rei [D. João V] solicitando ser provido no posto de 
capitão-mor do presídio das Pedras [Negras], no reino de Angola por tempo de três anos, em satisfação 
dos seus serviços. 
Obs.: m. est.. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3094. 
 

3095.  [post. 1736] 
LISTA das cartas que o governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, enviou ao rei 
[D. João V] no ano de 1736. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3095. 
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3096.  [post. 1736] 
REQUERIMENTO do ajudante do presídio de Muxima, Bento Pereira [Álvares], ao rei [D. João V] 
solicitando ordem para que o capitão-mor de Benguela não impediça a sua passagem para Angola, em 
virtude ter sido exterminado [banido] para o Rio de Janeiro, onde esteve preso sem culpas. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3096. 
 

3097.  1737, Janeiro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] dando 
conta de uma rebelião no sertão de Benguela, mencionando que os dois sobas vassalos do rei de Portugal 
se uniram com outros potentados que não prestavam vassalagem ao monarca português cometendo 
insultos, roubos e mortes e não admitiam a autoridade dos capitães-mores dos presídios e dada a 
gravidade da situação reuniu com uma junta composta por dignidades da Sé vacante, pelos prelados dos 
conventos, o vigário geral, os ministros, os ofícios da câmara e militares para resolverem se os rebeldes 
deveriam ser castigados com armas, tendo todos votado unanimemente com a excepção do juiz de fora, do 
sargento-mor do terço e dos oficiais da câmara.  
Anexo: edital (cópia), convocatória (cópia) e termo da proposta (cópia).  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 1; cx. 29, doc. 88, 86 e 68. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3097. 
 

3098.  1737, Janeiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
queixando-se dos procedimentos do capitão-mor do presídio de Ambaca, porque não levava em conta as 
advertências do signatário. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3098. 
 

3099.  1737, Janeiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre o 
regimento da guarnição da praça e Companhia de cavalos precisar de soldados, dado a grande 
mortalidade entre os soldados enviados da ilha da Madeira. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3099. 
 

3100.  1737, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre nomeação de pessoas para o 
posto de capitão-mor do presídio de Caconda por tempo de três anos, sendo único candidato Duarte Leite 
de Almada. 
Anexo: bilhete, parecer e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 32 e 33. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3100. 
 

3101.  [ant. 1737, Janeiro, 20] 
REQUERIMENTO de João de Lima da Mota ao rei [D. João V] solicitando que lhe fosse passada provisão 
atestando o provimento que havia recebido da dignidade de tesoureiro-mor da Sé de Angola. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3101. 
 

3102.  1737, Janeiro, 29, Lisboa 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre 
as frágeis condições dos presídios no interior do sertão de Angola com as muralhas e a artilharia em mau 
estado e informando que tinha tomado as devidas providências para a reedificação das fortaleza de São 
Miguel e a de Nossa Senhora da Guia. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3102. 
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3103.  [ant. 1737, Fevereiro, 3] 
REQUERIMENTO do capitão da galera Nossa Senhora da Conceição e Santa Ana, Francisco Xavier da 
Cruz, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que o capitão-mor de Benguela não lhe colocasse 
impedimento no tempo em que iria permanecer em Benguela com o intuito de fazer negócio, dado que se 
encontrava pronto para seguir viagem para Angola.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3103. 
 

3104.  [ant. 1737, Fevereiro, 3] 
REQUERIMENTO do homem de negócio, Manuel de Mendonça Furtado, morador no presídio de 
Benguela, ao rei [D. João V] solicitando licença para poder viajar de Benguela para qualquer porto do 
estado do Brasil, em qualquer navio que pudesse fretar.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 8 e 25. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3104. 
 

3105.  [ant. 1737, Fevereiro, 5] 
REQUERIMENTO do capitão de navios, José Gonçalves Lamas, ao rei [D. João V] solicitando ordem para 
que o provedor da cidade do Rio de Janeiro o desobrigasse de pagar fiança, em virtude de ir ao presídio de 
Benguela com fazendas resgatar escravos, e dali partir para os portos do Brasil, com provisão régia, 
desmentindo a acusação dos seus inimigos de que não tinha feito arqueação da galera São José e Santa 
Ana, advertindo que as fazendas e os negros que levou para o Rio de Janeiro eram seus. 
Obs.: doc. cosido; anexo: carta, requerimentos, provisões, instrumentos de justificação e certidão. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3105. 
 

3106.  1737, Fevereiro, 20, Lisboa 
DECRETO do rei D. João V nomeando João Jacques de Magalhães para o posto de governador e capitão-
general de Angola, por tempo de três anos. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3106. 
 

3107.  [ant. 1737, Fevereiro, 23] 
REQUERIMENTO de Inácio de Moura Velho, morador na cidade de Luanda, ao rei [D. João V] solicitando 
licença para passar ao estado do Brasil na companhia de sua mulher, dado a sua idade avançada e o seu 
estado de saúde. 
Anexo: mandado. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3107. 
 

3108.  [ant. 1737, Fevereiro, 23] 
REQUERIMENTO do recém-nomeado ouvidor-geral de Angola, José de Miranda e Vasconcelos, ao rei [D. 
João V] solicitando ordem para tirar residência ao seu antecessor.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3108. 
 

3109.  [ant. 1737, Fevereiro] 
REQUERIMENTO do homem de negócio José Carvalho Rolão, morador no presídio de Benguela, ao rei 
[D. João V] solicitando licença para poder viajar de Benguela para qualquer porto do estado do Brasil, em 
qualquer navio que pudesse fretar.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 13 e 23. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3109. 
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3110.  1737, Março, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz Noronha, ao rei [D. João V] 
informando que pelo navio Nossa Senhora da Assunção e São João Batista, de que era mestre João de 
Lemos Chaves, que iria para a Bahia, havia remetido ao provedor-mor daquela cidade uma letra de 
determinada quantia sobre os direitos dos escravos, que o dito provedor teria de cobrar e remeter a 
importância na primeira nau de cofre que estivesse de partida para a Corte, à ordem do tribunal do 
Conselho Ultramarino, para a satisfação da quantia necessária para a moeda de cobre. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3110. 
 

3111.  1737, Março, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz Noronha ao rei [D. João V] 
informando que pela galera Jesus, Maria e José e Santa Ana, de que era mestre Diogo Cousseiro Palha, 
que iria para Bahia havia remetido ao provedor-mor daquela cidade uma letra de determinada quantia 
sobre os direitos dos escravos, que o dito provedor teria de cobrar e remeter a importância na primeira nau 
de cofre que estivesse de partida para a Corte, à ordem do tribunal do Conselho Ultramarino para a 
satisfação da quantia necessária para a moeda de cobre. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3111. 
 

3112.  1737, Março, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do recém-nomeado 
governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, solicitando receber uma quantia por 
conta dos soldos que havia de vencer, tal como se concedera ao seu antecessor, Rodrigo César de 
Meneses havia recebido. 
Anexo: requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3112. 
 

3113.  1737, Março, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA (cópia) do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses ao rei [D. João V] 
informando que desde que tomou posse daquele governo dera conta que as estradas e os sertões de 
Angola estavam enfestados de homens que roubavam e matavam, e que para prevenir tais ataques tinha 
convocado uma junta composta pelos principais homens da cidade de Luanda, decidindo-se nessa reunião 
que a melhor forma de preservar o comércio era proibir a ida de homens brancos, mulatos e negros 
calçados comercializar no sertão, tendo mandado publicar um bando com a dita proibição. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3113. 
 

3114.  1737, Março, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] dando 
conta que aquando da chegada da moeda de cobre em Angola tinha dado ordens para que fossem 
remetidas determinadas quantias em dinheiro pelos navios que partiriam para os portos do Brasil para 
satisfazer a quantia necessária para as moedas de cobre. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3114. 
 

3115.  1737, Março, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] dando 
conta da necessidade de se nomear um novo Bispo para o reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3115. 
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3116.  [ant. 1737, Abril, 3] 
REQUERIMENTO de José Gonçalves Lamas ao rei [D. João V] solicitando licença para voltar com a sua 
galera São José e Santa Ana ao presídio de Benguela para resgatar escravos e dali ir para qualquer dos 
portos do Brasil.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3116. 
 

3117.  1737, Abril, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
informando que tal como os governadores de Angola também os ministros deveriam estar proibidos de 
tirarem certidões do seu procedimento para evitar o encobrimento de maus procedimentos no 
desenvolvimento das suas funções e livramento de culpas apuradas nas residências.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3117. 
 

3118.  1737, Maio, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] informando 
que em cumprimento de uma ordem régia dera conta aos herdeiros do D. Páscoa da Silva sobre a resposta 
ao requerimento feito pelo capitão António de Magalhães Pereira, em seu nome e no nome do seu filho 
menor, João, a respeito de uma causa contra à sua sogra, D. Catarina Van Dúnem.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3118. 
 

3119.  1737, Maio, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do recém-nomeado capitão-
mor do presídio de Caconda, Duarte Leite de Almada, solicitando um adiantamento de seis meses dos 
seus soldos, dando fiança na forma de estilo. 
Anexo: requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 28 e 27 e 24. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3119. 
 

3120.  1737, Maio, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre resposta do governador e capitão-general de 
Angola, [Rodrigo César de Meneses, de 18 de Dezembro de 1735], acerca da carta do antigo provedor da 
Fazenda Real de Angola, Manuel Gomes de Avelar, sobre ser conveniente tirar à câmara a incumbência de 
cobrar o subsídio que entregava na Fazenda Real e que tal subsídio passasse a ser cobrado pelo feitor da 
Fazenda Real.  
Obs.: corresponde ao n.º 8 da lista de cartas enviadas ao rei em 1736, ver AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3095; 
anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 29 e 64. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3120. 
 

3121.  [ant. 1737, Maio, 22] 
REQUERIMENTO do coronel João da Silva Coutinho, ao [governador e capitão-general de Angola, Rodrigo 
César de Meneses], solicitando certidão passada pela secretaria do governo de Angola com teor da ordem 
que recebeu do dito governador, para que passasse para Benguela por cabo do exército para fazer guerra 
contra os gentios do sertão.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 31.  
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3121. 
 

3122.  [ant. 1737, Maio, 22] 
REQUERIMENTO do recém-nomeado capitão-mor do presídio de Caconda, Duarte Leite de Almada, ao rei 
[D. João V] solicitando ajuda de custo para a viagem ao reino de Angola.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3122. 
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3123.  1737, Maio, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor 
do presídio de Ambaca por tempo de três anos, sendo candidatos Pedro Matoso de Andrade, Pedro 
Cardoso de Freitas e Domingos da Fonseca Negrão. 
Anexo: bilhete, parecer e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 34, 33 e 64. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3123. 
 

3124.  [ant. 1737, Junho, 8] 
REQUERIMENTO de Maria Teresa, mulher do cirurgião, Bento António Guerreiro, ao rei [D. João V] 
solicitando licença para o seu marido regressar à Corte saindo do presídio de Benguela, uma vez que se 
encontrava separado da família há mais de dez anos, desde que embarcou como cirurgião do navio Nossa 
Senhora Madre Deus e São Francisco.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3124. 
 

3125.  1737, Julho, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre a 
execução das predisposições de alguns capítulos do seu regimento no que concernia ao procedimento dos 
oficiais da Justiça, Guerra e Fazenda; queixando-se da má conduta do juiz de fora da cidade de Luanda, o 
bacharel Manuel dos Reis Pereira, remetendo cópias de cartas que comprovavam as suas acusações. 
Obs.: m. est.; anexo: carta e cartas (cópia).  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 38 e 39. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3125. 
 

3126.  [ant. 1737, Julho, 27] 
REQUERIMENTO do padre Francisco Rebelo de Lemos ao rei [D. João V] solicitando provisão para 
[receber ajuda de custo] para mantimentos, uma vez que tinha sido apresentado para uma conezia na Sé 
da cidade de Luanda no reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3126. 
 

3127.  1737, Julho, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o frete do navio para transportar o novo 
governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, socorro de gente e matérias de 
guerra, tendo o senhorio da nau Senhora Boaventura e Almas, António Rodrigues Ribeiro, e os senhorios 
da nau Santa Teresa e Monte Carmo, Estêvão Martins Torres e António Ribeiro apresentado proposta para 
ficarem com o frete. 
Anexo: informações, escrito, aviso (cópia), avisos, lista, consulta e contrato (cópia de condições).  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 30, 41 e 20. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3127. 
 

3128.  1737, Agosto, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
ajudante do tenente do governo de Angola, sendo candidatos José Luís da Costa e Roque Ferreira de 
Vasconcelos. 
Anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 43 e 42. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3128. 
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3129.  1737, Agosto, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] sobre a 
excessiva despesa que em Angola tinham com o conserto de armas, culpando o ouvidor-geral que também 
servia de provedor da Fazenda, [Lourenço de Freitas Ferraz Noronha] do estado das armas por não 
cumprir as ordens régias contidas no seu regimento; referindo que em Angola não se impunha à Infantaria 
a obrigatoriedade de consertar as armas e assim eram poucos os soldados que procediam à sua limpeza; 
tendo ordenando ao dito provedor que mandasse averiguar em todos os presídios o estado das armas. 
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3129. 
 

3130.  1737, Agosto, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a consulta do Conselho da Fazenda sobre a 
pretensão do tesoureiro da obra pia, Francisco Xavier de Faria, em receber uma determinada quantia do 
novo contratador de Angola, Manuel Monteiro da Rocha, dado que essa quantia estava estipulada no 
contrato. 
Obs.: m. est.; anexo: parecer, carta (cópia) e consulta. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3130. 
 

3131.  [ant. 1737, Agosto, 27] 
REQUERIMENTO do recém-nomeado governador e capitão-general de Angola, João Jacques de 
Magalhães, ao rei [D. João V] solicitando nova provisão ordenando que vencesse os seus soldos por ajuda 
de custo desde do dia que embarcasse da Corte para Angola. 
Anexo: provisão. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3131. 
 

3132.  1737, Setembro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] 
informando que pela galera Nossa Senhora do Monte Carmo e Santo Elias, de que era capitão António 
Neto, que ia para a Bahia, havia remetido ao provedor da Fazenda daquela cidade uma letra de 
determinada quantia para que ali a cobrasse e enviasse a importância para a Corte, à ordem do Conselho 
Ultramarino, para satisfazer a quantia necessária para as moedas de cobre. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3132. 
 

3133.  1737, Setembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] 
remetendo certidão acusando a recepção de determinada quantia em moedas de cobre que foi enviada da 
Corte para Angola por um navio de que era mestre Manuel Francisco Belém. 
Anexo: certidões.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3133. 
 

3134.  1737, Setembro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] 
informando que pela galera Nossa Senhora do Cabo e Santa Ana, de que era mestre Francisco Álvares, 
que ia para a Bahia, havia remetido ao provedor da Fazenda daquela cidade uma letra de determinada 
quantia para que ali a cobrasse e enviasse a importância para a Corte, à ordem do Conselho Ultramarino, 
para satisfazer a quantia necessária para as moedas de cobre. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3134. 
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3135.  1737, Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Rodrigo César de Meneses, de 9 de Outubro de 1736, dando conta da morte do coronel Álvaro de 
Barros da Silva, que exercia o posto de capitão-mor de Benguela, tendo provido no dito posto o ajudante 
de tenente, Lucas António de Puga [Vasconcelos], por ter os requisitos necessários, referindo que havia 
fretado uma balandra recém chegada do Rio de Janeiro para que pudesse ir para Benguela tomar posse 
do posto. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 51; cx. 29, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3135. 
 

3136.  [ant. 1737, Outubro, 3] 
REQUERIMENTO do antigo físico-mor de Angola, Tomé Guerreiro Camacho Aboim, ao rei [D. João V] 
solicitando receber ordenados em atraso há alguns anos, do tempo em que serviu entre 1717 e 1728. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3136. 
 

3137.  1737, Outubro, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] 
em resposta à provisão de 6 de Julho de 1735 sobre a obrigação que a Fazenda Real tinha de fornecer 
ornamentos à igreja de Nossa Senhora dos Remédios da cidade de Luanda e da côngrua anual que a 
fabrica da igreja deveria pagar à Fazenda Real.  
Anexo: carta e certidão. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3137. 
 

3138.  1737, Outubro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, ao rei [D. João V] 
em resposta à provisão de 5 de Maio de 1735, informando que havia mandado fazer uma nova arqueação 
na sumaca Santa Cruz de Paris e Conceição, de que era senhorio Francisco Matoso de Andrade, sendo a 
única embarcação que frequentava a carreira das salinas; remetendo certidão. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3138. 
 

3139.  1737, Novembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao [secretário de estado 
do Reino e Mercês], Pedro da Mota e Silva, acusando a recepção da resolução régia sobre a criação das 
novas secretarias de Estado.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3139. 
 

3140.  1737, Novembro, 6, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino para que fossem vistas pelo procurador da Coroa as cartas do 
ouvidor de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, do governador e capitão-general de Angola, 
Rodrigo César de Meneses, e do cabido da Sé de Luanda, dando conta da nomeação de um juiz 
eclesiástico para proceder judicialmente contra a elaboração de um atestado falso em nome dos 
capitulares feito em favor do antigo juiz de fora de Angola, Matias da Fonseca Tavares. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3001, 3025, 3032 e 3046; anexo: cartas e despachos. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 35; cx. 29, doc. 65; cx. 28, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3140. 
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3141.  [ant. 1737, Novembro, 7] 
REQUERIMENTO do boticário de Angola, Pedro Marques Pereira, ao rei [D. João V] solicitando ordem 
proibindo qualquer cirurgião ou demais pessoas de venderem medicamentos em Angola, dada à grande 
mortalidade causada pela falta de qualidade dos medicamentos vendidos pelos cirurgiões dos navios 
oriundos da Corte e do Brasil. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3141. 
 

3142.  1737, Novembro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao [secretário de estado 
do Reino e Mercês], Pedro da Mota e Silva, acusando a recepção do alvará da criação das novas 
secretarias de estado e que regulava a forma como era divido o expediente para cada uma. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 59 e 58. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3142. 
 

3143.  1737, Novembro, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao [secretário de estado 
do Reino e Mercês], Pedro da Mota e Silva cumprimentando-o pelo cargo e desculpando-se por o fazer tão 
tardiamente dada a demora das comunicações entre Angola e o Brasil e ao facto dos castelhanos terem 
apresado um navio que ia de Angola para o Rio de Janeiro. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3143. 
 

3144.  [ant. 1737, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO do capitão e depositário da Fazenda Real, Bernardino Pinheiro Falcão, ao rei [D. João 
V] solicitando provisão para que lhe fosse levado em conta uma quantia que tinha despendido com o seu 
fiel, dado que os depositários costumavam ter um fiel que fazia as cobranças e contava o cobre. 
Anexo: bilhete e provisão. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3144. 
 

3145.  1737, Novembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento de Álvaro de Carvalho e 
Meneses solicitando a patente de coronel da Cavalaria comandante de Angola e o exercício do posto de 
capitão de cavalos que já ocupava, em satisfação dos seus serviços.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3145. 
 

3146.  [ant. 1737, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO de Manuel Martins de Aguiar, ao rei [D. João V] solicitando provisão para servir por mais 
um ano no ofício de escrivão da Feitoria e mercadores dos escravos que embarcavam de Angola para o 
Brasil. 
Anexo: bilhete e auto. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3146. 
 

3147.  [1737] 
REQUERIMENTO de Fernando Henriques, ao rei [D. João V] solicitando o posto de capitão-mor do 
presídio das Pedras [Negras], em satisfação pelos serviços prestados ao longo de 21 anos, como praça de 
soldado, cabo de esquadra, sargento do número e alferes de Infantaria.  
AHU-Angola, cx. 20, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3147. 
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3148.  [ant. 1738, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTO do padre mestre frei António do Desterro, recém-apresentado para Bispo de Angola, ao 
rei [D. João V] solicitando traslados das certidões que atestavam que os Bispos de Angola recebiam ajuda 
de custo, para anexar a um requerimento. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3148. 
 

3149.  [ant. 1738, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTO de António da Costa Lisboa, ao rei [D. João V] solicitando provisão da serventia do 
ofício de escrivão da Fazenda Real, Vedoria e Matrícula de Angola que já vinha servindo, dado que o 
proprietário do dito ofício tinha falecido. 
Anexo: bilhete e provisão. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3149. 
 

3150.  [ant. 1738, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO do tenente general com patente de mestre de campo de Angola, António da Fonseca 
Coutinho, ao rei [D. João V] solicitando alvará de fiança para que fosse solto e tratasse do seu livramento, 
uma vez que se encontrava preso por estar implicado numa devassa à morte do escravo [Batista], 
pertencente a Clara de Matos. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 31, D. 3036 e AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3064. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3150. 
 

3151.  [ant. 1738, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO do contratador dos direitos dos escravos de Angola, Manuel Monteiro da Rocha ao rei 
[D. João V] solicitando ordem para que o ouvidor-geral de Angola pudesse proceder executivamente contra 
Pedro Marques Pereira, que administrou o contrato de Angola durante seis meses após a morte do seu 
sogro Manuel de Almeida, não tendo ainda apresentado contas do sua administração, nem da do seu 
sogro, encontrando-se a dever cabedal considerável ao suplicante. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 69 e 70. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3151. 
 

3152.  [ant. 1738, Fevereiro, 7] 
REQUERIMENTO de João Pereira Franco ao rei [D. João V] solicitando carta patente de confirmação na 
forma de estilo do posto de capitão de Infantaria de uma companhia do Regimento do distrito do Quanza, 
no qual tinha sido provido pelo governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 72; cx. 27, doc. 46.  
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3152. 
 

3153.  [ant. 1738, Fevereiro, 11] 
REQUERIMENTO de Nicolau Antunes de Almeida ao rei [D. João V] solicitando que lhe fosse passada a 
carta de propriedade do ofício de escrivão da Fazenda Real, Vedoria e Matrícula de Angola, na forma da 
sentença do juiz das justificações.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3153. 
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3154.  1738, Fevereiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, ao rei [D. João V] 
informando que com o falecimento do padre José de [Gouveia] tinha provido o sacerdote do hábito de São 
Pedro, Pantaleão Rodrigues, como intérprete de línguas locais por ser prático nelas, e dada a importância 
do trabalho seria conveniente ter ordem régia para que o dito padre pudesse receber em cada ano uma 
quantia para se sustentar.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3154. 
 

3155.  1738, Fevereiro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria de uma das companhias do terço da guarnição da cidade de São Paulo [de Luanda], 
que tinha vagado por promoção de José Luís da Costa ao posto de ajudante de tenente daquele reino, 
sendo candidatos Domingos Fonseca Negrão e Roque Ferreira de Carvalho. 
Anexo: pareceres, parecer (minuta) e carta. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 76, 77 e 37. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3155. 
 

3156.  [ant. 1738, Fevereiro, 23] 
REQUERIMENTO de D. Luísa Antónia de Mendonça, viúva do falecido governador e capitão-general de 
Angola, António de Albuquerque Coelho [de Carvalho], ao rei [D. João V] solicitando que fossem enviadas 
ordens ao ouvidor ou ao provedor da Fazenda Real de Minas Gerais para que pudessem pagar à ordem da 
suplicante uma quantia que os oficiais da câmara da vila de Nossa Senhora do Carmo de Minas Gerais 
ficaram a dever ao seu falecido marido do tempo que foi capitão geral de Minas Gerais. 
Obs.: m. est.; anexo: carta e ofício (cópia). 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3156. 
 

3157.  1738, Fevereiro, 27, Lisboa  
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de mestre de campo do terço de Angola, em virtude do falecimento de Paulo João Rodrigues, ainda 
no Rio de Janeiro e sem tomar posse do posto, sendo candidatos Manuel Pires, José Luís da Costa e 
Domingos Morais Navarro. 
Obs.: m. est.; anexo: despacho e consultas (minutas).  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3157. 
 

3158.  1738, Fevereiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio das Pedras [Negras], sendo candidatos Estêvão Pais Souto e Manuel Carrilhos. 
Anexo: bilhete, informação de serviço e parecer. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 80 e 79; cx. 27, doc. 126. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3158. 
 

3159.  [ant. 1738, Março, 22] 
REQUERIMENTO de Bartolomeu Duarte da Sequeira ao rei [D. João V] solicitando ordens para que se 
levantar os sequestres dos seus bens dado que já tinha pago a pena pecuniária resultante da sentença que 
havia recebido da acusava que recaia sobre ele de ter feito comércio com estrangeiros em Benguela no 
ano de 1719. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3159. 
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3160.  [ant. 1738, Abril, 11] 
REQUERIMENTO de Francisco de Matoso de Andrade ao rei [D. João V] solicitando ser nomeado para o 
posto de capitão-mor do presídio das Pedras [Negras], em satisfação pelos serviços prestados nos postos 
de Infantaria da praça de Angola.  
Obs.: m. est.; anexo: informação, certidão e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3160. 
 

3161.  [ant. 1738, Março, 22] 
REQUERIMENTO do capitão João Pereira da Cunha ao rei [D. João V] solicitando prorrogação da provisão 
de licença que havia recebido para ir de Benguela para a Corte. 
Anexo: bilhete e provisão. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3161 
 

3162.  1738, Abril, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA (cópia de capítulo) do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei 
[D. João V] sobre as questões e disputas na ocupação de lugares e assentos entre os vedores e os 
generais quando passavam mostras [revistas] às tropas.  
Anexe: informação, escrito e aviso (cópia).  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3162. 
 

3163.  1738, Abril, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
remetendo uma certidão do juiz de fora da cidade de São Paulo [de Luanda], atestando que o dito 
governador havia tomado posse do governo de Angola.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3163. 
 

3164.  [ant. 1738, Abril, 22] 
REQUERIMENTO do capitão dos moradores da cidade de Benguela, António Gomes da Silva, natural da 
ilha da Madeira, ao rei [D. João V] solicitando licença para sair de Angola, em virtude dos seus serviços 
prestados. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidões e fé de ofícios.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3164. 
 

3165.  1738, Abril, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
remetendo relação do número e qualidade de escravos dos quintos pagos ao monarca pelas guerras feitas 
aos sobas de Benguela e presídio de Caconda, a sua avaliação e os preços a que foram arrematados em 
praça; sobre a devassa que mandou fazer, através do provedor da Fazenda Real que se encontrava no 
presídio de Benguela, para apurar os procedimentos transgressores; informando que o exército se retirou 
de Benguela e os sobas já se encontravam marcados e tributários do rei de Portugal.  
Obs.: m. est.; anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3165. 
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3166.  1738, Maio, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando que tinha enviado pela frota da Bahia, em 18 de Abril de 1738, uma carta dando conta dos 
religiosos que havia encontrado em Angola a missionar, sem licença régia, sendo que havia remetido 
alguns de volta ao Brasil; remetendo os requerimentos do carmelita calçado, frei Jerónimo de Seixas e do 
comissário da Terra Santa, padre Manuel dos Arcanjos e do catequizador Manuel da Costa Rodrigues. 
Obs.: m. est.; anexo: carta, requerimentos, despacho e informação. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3166. 
 

3167.  1738, Maio, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] em 
resposta à provisão de 9 de Agosto de 1737, informando que se tinha dado execução à cobrança dos 
subsídios pelo feitor da Fazenda Real, cobrança que anteriormente era da incumbência da câmara.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3167. 
 

3168.  1738, Maio, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] em 
resposta à provisão de 21 de Agosto de 1737, remetendo os traslados dos autos do processo de diligência 
que o antigo governador e capitão-general de Angola, [Rodrigo César de Meneses] mandou fazer ao navio 
inglês João Ricardo. 
Obs.: anexo cosido; anexo: auto (traslado). 
AHU-Angola, cx. 29, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3168. 
 

3169.  1738, Maio, 24, Bahia 
CARTA do [provedor-mor da Fazenda Real do Brasil], Luís Lopes Pegado Serpa, ao rei [D. João V] 
remetendo as cópias das letras relativas ao dinheiro recebido na Provedoria-mor do Brasil vindo de Angola 
e enviado para a Corte para a satisfação das moedas de cobre e dos livros que foram da Corte para 
Angola e do ordenado do juiz de fora que servia em Angola. 
Anexo: letras (cópias).  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3169. 
 

3170.  [ant. 1738, Junho, 24] 
REQUERIMENTO do antigo capitão-mor de Muxima, Pedro Fragoso de Freitas, ao rei [D. João V] 
solicitando os papéis que havia anexado à sua candidatura ao posto de capitão-mor de Massangano. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3170. 
 

3171.  1738, Julho, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Benguela, sendo candidatos Manuel Simões e Gaspar Ferreira Lima. 
Anexo: bilhete e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 96; cx. 25, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3171. 
 

3172.  1738, Julho, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Ambaca, sendo candidatos João Pereira da Cunha, Simão Pires Vieira e 
Francisco Cordeiro da Silva. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 97. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3172. 
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3173.  [ant. 1738, Agosto, 1] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria de Angola, João Pereira da Cunha, ao rei [D. João V] solicitando 
2ª via do alvará com salva da licença que o monarca lhe havia concedido para permanecer mais um ano na 
Corte. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3173. 
 

3174.  1738, Agosto, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz Noronha, ao rei [D. João V] 
acusando a recepção de uma quantia em moedas de cobre enviada da Corte pelos navios de que eram 
mestres José de Morais Pinto e Valentim Rodrigues Teles; remetendo certidão constando o valor que 
mandara para a Bahia em letras.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3174. 
 

3175.  1738, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão de Infantaria do terço que guarnecia a cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda], 
sendo candidatos Roque Ferreira Vasconcelos e Francisco Cordeiro da Silva. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3175. 
 

3176.  [ant. 1738, Setembro, 4] 
REQUERIMENTO do capitão da corveta Santa Cruz e Nossa Senhora da Piedade, Manuel João, ao rei [D. 
João V] solicitando licença para ir ao presídio de Benguela resgatar escravos da sua lotação e levá-los 
para o Rio de Janeiro. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3176. 
 

3177.  1738, Setembro, 13, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de 
Freitas Ferraz e Noronha, em resposta à provisão de 12 de Janeiro de 1736, declarando o que as igrejas 
de Angola tinham para a fábrica [da Sé] e remetendo certidão atestando que as ditas igrejas não venciam 
quantia alguma da Fazenda Real para a fábrica, ao contrário da Sé. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3177. 
 

3178.  [ant. 1738, Setembro, 17] 
REQUERIMENTO de Ambrósio Soares da Silva, ao rei [D. João V] solicitando na qualidade de fiador do 
capitão-mor de Caconda, Duarte Leite de Almada, segundas vias das ordens de estilo relativas à quantia 
que tinha sido dada na Corte ao dito capitão, em forma de adiantamento dos seus soldos para ser 
descontada posteriormente.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3178. 
 

3179.  1738, Setembro, 18, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Conquistas], António Guedes Pereira, ao [conselheiro do 
Conselho Ultramarino], José de Carvalho e Abreu, ordenando a reforma da consulta do Conselho 
Ultramarino sobre o provimento do posto de capitão de Infantaria de Angola.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3179. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 538 / 1286 

 

3180.  1738, Setembro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
remetendo os exames de serviço do tenente-general Frutuoso da Rocha Pereira de Sampaio e do alferes, 
Manuel de Andrade, examinados pelo ouvidor-geral de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 106 e 88. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3180. 
 

3181.  1738, Outubro, 3, Bahia  
CARTA do vice-rei do Brasil, conde das Galveias, André de Melo e Castro, ao rei [D. João V] informando 
que devido à falta de cavalos em Angola e às dificuldades do transporte dada a insuficiência e a pequenez 
das embarcações, havia obrigado o capitão João Lourenço Veloso a transportar uma quantidade de 
cavalos para Angola mediante pagamento, mas dado o valor pago pelo frete solicitava resolução régia para 
fazer novo contrato com outra embarcação para o mesmo fim, reiterando que enquanto aguardava pela 
ordem régia embarcava cavalos em todos os navios que iam para aquele reino quando a capacidade de 
lotação permitia. 
Anexo: carta régia (cópia).  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 107.  
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3181. 
 

3182.  1738, Outubro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do vigário da igreja de Nossa 
Senhora dos Remédios do bairro da Praia da cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda], padre Inácio 
Rebelo de Vasconcelos, solicitando ornamentos para a dita igreja. 
Anexo: requerimentos, certidão, cartas (cópias) 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3182. 
 

3183.  1738, Outubro, 13, Bahia 
CARTA do [provedor-mor da Fazenda Real do Brasil], Luís Lopes Pegado Serpa, ao rei [D. João V] 
informando que em Julho de 1738 chegara à Bahia da nau Nossa Senhora da Gloria, que partira da Corte 
com destino à ilha de Fernando de Noronha, levando a bordo o governador e capitão-general de Angola, 
João Jacques de Magalhães, que transportava consigo umas boticas e alguns barris com moedas de 
cobre; referindo que o governador não levou os ditos barris para Angola e que ficaram no depósito da 
provedoria aguardando ordens régias para que seguissem para Angola, mas até à data não recebera 
nenhuma ordem nesse sentido; dando conta que ao cuidado da Provedoria estava também uma caixa com 
armas dos degredados para ser enviada para Angola. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 109. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3183. 
 

3184.  1738, Outubro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] em 
resposta à provisão régia de 21 de Agosto de1737, dando o seu parecer depois de ter ouvido o provedor 
da Fazenda Real e os oficiais da câmara de Luanda sobre a forma como a câmara da cidade costumava 
fazer a nomeação de pessoas para o cargo de feitor da Fazenda Real. 
Anexo: provisão, ofício, cartas, carta (cópia), requerimento, certidões e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 110. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3184. 
 

3185.  [ant. 1738, Novembro, 4] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Lourenço de Freitas Ferraz Noronha, ao rei [D. João V] 
informando da devassa contra o capitão do navio São João Batista, José da Costa, o piloto e o 
contramestre da mesma embarcação para averiguar a notícia de que naquela embarcação teriam viajado 
pessoas sobreditas à feitoria dos holandeses no Cabo da Boa Esperança na [cidade de] Tafel Bay.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 114. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3185. 
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3186.  [ant. 1738, Novembro, 22] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do presídio de Benguela, Belchior Raposo Pimentel, ao rei [D. João V] 
solicitando confirmação da patente do posto que ocupava por nomeação do antigo governador e capitão-
general de Angola, Rodrigo César de Meneses. 
Anexo: carta patente e informação de serviço.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 111 e 115. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3186. 
 

3187.  1738, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do novo ouvidor de Angola, José de Miranda de Vasconcelos, ao rei [D. João V] informando que 
logo que tomou posse no dito cargo tomara providências para tirar a residência ao seu antecessor, 
Lourenço de Freitas Ferraz Noronha, desejando saber se tiraria residência do antigo governador e capitão-
general de Angola, Rodrigo César de Meneses, uma vez que recebeu a notícia de que falecera em alto mar 
18 dias depois de partir de Angola. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3187. 
 

3188.  [ant. 1738, Novembro, 29] 
REQUERIMENTO do preto forro Jorge Inácio, natural de Angola, ao rei [D. João V] solicitando alvará de 
fiança e seguro para que nenhum oficial o pudesse prender antes de mostrar a sua inocência e regressar a 
Angola, onde fora preso e embarcado [como escravo] para o Rio de Janeiro, apesar de ser forro, 
mencionando ser filho da preta Francisca, antiga escrava de D. Francisca Carrilha e posteriormente de 
Francisco Pereira Bravo e de sua mulher D. Inês Rodrigues de Sequeira.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3188. 
 

3189.  [ant. 1738, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTO do presbítero do hábito de São Pedro, provido no ofício de intérprete e inquiridor das 
causas das liberdades dos pretos em Angola, Pantaleão Rodrigues Dias, natural de Angola, ao rei [D. João 
V] solicitando alguma côngrua por qual ofício paga pela Fazenda Real, em virtude de ter sido provido pelo 
governador daquele reino [Rodrigo César de Meneses], após o falecimento do padre José Gouveia, 
alegando que na criação do ofício não se estabeleceu côngrua, apesar do seu muito trabalho e de não 
terem qualquer emolumento. 
Obs.: m. est.; ver consulta de 31 de Março de 1751 em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 63, fl. 
44- 45v; anexo: cartas, cartas (cópia), informação e requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3189. 
 

3190.  1738 
REQUERIMENTO de João Xavier de Maris Sarmento, filho do alferes do Regimento da Corte, José 
Teixeira de Maris Sarmento, ao rei [D. João V] solicitando ser provido no posto de capitão-mor de 
Benguela, em satisfação pelos seus serviços. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 116. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3190. 
 

3191.  1738 
RELAÇÃO das munições que o Conselho Ultramarino mandou remeter para Angola na galera Rainha dos 
Anjos e Nossa Senhora do Cabo, no ano de 1738. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 119. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3191. 
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3192.  [post. 1738] 
INFORMAÇÃO sobre consultas acerca do requerimento de Manuel Barbosa Torres e da cópia de uma 
ordem enviada ao governador e capitão-general de Angola sobre os negócios que os estrangeiros vinham 
fazendo nos portos de Luango. 
AHU-Angola, cx. 30, doc. 117. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3192. 
 

3193.  [post. 1738] 
MAPA das embarcações que saíram do presídio de Benguela em direitura aos portos do Brasil, com o 
número de escravos e crias, o valor dos direitos pagos e a quantidade de pontas de marfim de conta. 
Obs.: doc. il.  
AHU-Angola, cx. 30, doc. 118. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3193. 
 

3194.  [post. 1738] 
MEMÓRIA das pretensões do Bispo de Angola para melhor servir durante o seu Bispado, destacando a 
necessidade de se construir um seminário em Angola para a instrução de negros e mulatos; a urgência 
para o inquisidor geral enviar seus ministros para Angola para remediar os erros [de cultos] idólatras; 
acerca de se assistir dois clérigos de cada vez na missões, igrejas ou paroquias; da conta da má formação 
do clero angolano; dos erros nas cobranças dos dízimos naquele reino; queixando-se que em Angola era o 
juiz de fora quem tomava conta dos testamentos e das missas dos defuntos; da falta de uma cadeia em 
Angola para clérigos e ainda sobre o estado em que se encontravam as casas que serviam de moradia 
para o Bispo. 
Obs.: possivelmente este documento foi produzido no Bispado de D. Frei António do Desterro Malheiros, 
eleito Bispo de Angola em 3 de Setembro de 1738. 
AHU-Angola, cx. 119, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3194. 
 

3195.  [ant. 1739] 
REQUERIMENTO de Manuel Pires Correia ao rei [D. João V] solicitando ser provido no posto de capitão-
mor de Benguela, em virtude dos seus mais de vinte anos de serviço.  
AHU-Angola, cx. 179, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3195. 
 

3196.  [ant. 1739, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO de D. Barbara Jusarte Corte Real, administradora do vínculo instituído por D. Maria de 
Veloria Corte Real, ao rei [D. João V] solicitando ordem para que o ouvidor de Angola vendesse os bens 
vinculados pela instituidora e remetesse o produto da venda à Corte, na forma do breve pontifício que 
recebeu, com dispensa da condição imposta pela instituidora aos administradores do vínculo para 
assistirem em Angola, dada a impossibilidade da suplicante se deslocare com a família àquele reino. 
Obs.: m. est.; anexo: auto de sentença civil.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3196. 
 

3197.  1739, Fevereiro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do Bispo de Angola, [frei 
António do Desterro Malheiros], ao rei [D. João V] solicitando uma quantia por empréstimo, pelo Conselho 
Ultramarino, na forma como se praticava com os demais Bispos ultramarinos, para custear a sua viagem 
para Angola. 
Anexo: requerimento e escrito. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 5 e 4. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3197. 
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3198.  [ant. 1739, Fevereiro, 12] 
REQUERIMENTO do Bispo de Angola, [frei António do Desterro Malheiros], ao rei [D. João V] solicitando 
que fosse criada uma cadeia no Bispado de Angola exclusivamente para eclesiásticos.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 6; cx. 32, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3198. 
 

3199.  [ant. 1739, Fevereiro, 12] 
REQUERIMENTO do Bispo de Angola, [frei António do Desterro Malheiros], ao rei [D. João V] solicitando 
que fossem feitas obras nas casas dos Bispos de Angola por conta da Fazenda Real, por se encontrarem 
em ruína. 
Anexo: escrito. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3199. 
 

3200.  1739, Fevereiro, 19, São Paulo da Assunção de Luanda  
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Feitoria Real da cidade de São Paulo da Assunção de Luanda, 
atestando o que constava no livro dos despachos dados aos navios que saíam de Angola para os portos do 
Brasil com carga de escravos, relativamente ao número de navios que foram despachados durante o ano 
de 1738.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3200. 
 

3201.  1739, Fevereiro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, José de Miranda Vasconcelos, ao rei [D. João V] informando que, em 
resposta à ordem régia de 26 de Setembro de 1737, tinha tirado residência ao seu antecessor, o bacharel 
Lourenço de Freitas Ferraz e Noronha, que serviu o cargo de ouvidor de Angola de 3 de Janeiro de 1733 
até à suspensão a 14 de Agosto de 1738, dando conta do resultado da inquirição das testemunhas que 
colaboram na devassa para apurar os procedimentos do dito ouvidor.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3201. 
 

3202.  1739, Fevereiro, 21, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
remetendo relações dos rendimentos anuais dos contratos de Angola em cumprimento das ordens régias.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3202. 
 

3203.  1739, Março, 2, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do Bispo de Angola, frei 
António do Desterro [Malheiros], solicitando que se mandasse acabar as casas que serviriam para sua 
moradia, antes que se reduzissem ao estado de ruína. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 87; cx. 31, doc. 8.  
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3203. 
 

3204.  1739, [Março], 3, Benguela  
RELAÇÃO das fazendas que se encontravam em posse do almoxarife no respeitante aos quintos do rei. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3204. 
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3205.  1739, Março, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento do estudante Francisco de 
Oliveira, filho de Luís Cardoso, escravo de Sua Majestade, solicitando ajuda de custo para comprar livros e 
poder seguir viagem para Angola na companhia do novo Bispo de Angola, [frei António do Desterro 
Malheiros], a fim de ser ordenado sacerdote. 
Anexo: requerimento e aviso. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 14 e 13. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3205. 
 

3206.  [ant. 1739, Abril, 17] 
REQUERIMENTO do Bispo de Angola, D. Frei António do Bispo do Desterro Malheiros, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão concedendo-lhe a tripatita da côngrua que vencia aos Bispos desde do dia do 
falecimento dos seus antecessores, tal como já tinha concedido ao Bispo do Maranhão, D. Frei José 
Delgarte.  
Anexo: certidão 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3206. 
 

3207.  [ant. 1739, Abril, 30] 
REQUERIMENTO do provido no cargo de juiz de fora de Angola, bacharel Luís de Moura Coutinho, ao rei 
[D. João V] solicitando provisão para vencer o seu ordenado e que este corresse por ajuda de custo desde 
do dia que embarcasse para Angola, e provisão para mantimentos, tal como era de costume conceder aos 
juízes de fora, [bem como provisão para receber aposentadoria para a casa e servir como juiz dos órfãos, 
conforme se concedera a Manuel dos Reis Pereira]. 
Anexo: bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3207. 
 

3208.  1739, Maio, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
remetendo relações dos rendimentos anuais dos direitos de Angola e de Benguela, em cumprimento das 
ordens régias.  
Anexo: carta e certidões.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3208. 
 

3209.  1739, Maio, 2, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre consulta da Mesa da Consciência e Ordens 
acerca do acrescentamento da côngrua dos cónegos e dignidades da Sé de Angola. 
Anexo: pareceres e despacho. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3209. 
 

3210.  1739, Maio, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA  de Pedro de Almeida a João Carlos de Matos Pereira, acusando a recepção de uma carta, por 
intermédio de frei Manuel de São Joaquim, agradecendo as notícias da terra e da sua irmã Maria Rita; 
mencionando o seu tio frei Miguel Custódio afirmando que já tinha expedido o requerimento do destinatário; 
solicitando mais notícias da terra e sobre um requerimento [de D. Maria Borges da Natividade].  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3210. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 543 / 1286 

 

3211.  1739, Maio, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola de 29 de Outubro de 1738, informando dos reparos que já estavam feitos nas fortalezas e artilharia 
de Angola e das obras que tinha mandado fazer; remetendo mapas com relação do estado das fortalezas e 
dos seus apetrechos.  
Obs.: m. est.; anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3211. 
 

3212.  [ant. 1739, Maio, 23] 
REQUERIMENTO de Frutuoso Mendes Guimarães, ao rei [D. João V] solicitando confirmação do posto de 
capitão do forte de São José de Emcombota [Ingombota], no qual havia sido provido pelo governador e 
capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3212. 
 

3213.  1739, Junho, 11, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
OFÍCIO (cópia) do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao Arcebispo da 
Bahia, [frei José Fialho], sobre a ida de religiosos dos portos do Brasil para Angola sem licença régia e 
causando transtornos porque revindicavam pagamentos e capelanias dos navios em que viajavam; 
informando que remetera muitos para o Brasil e dando conta da presença e procedimento do francisco, frei 
Manuel dos Arcanjos, que se dizia missionário da Terra Santa. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3213. 
 

3214.  [ant. 1739, Julho, 8] 
REQUERIMENTO do Bispo de Angola, [frei António do Desterro Malheiros], ao rei [D. João V] solicitando 
provisão em seu nome para esclarecer qualquer dúvida sobre o pagamento da parte que lhe tocava dos 
caídos do Bispado de Angola, sendo que durante a Sé vacante a verba dos caídos se dividia em três 
partes.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3214. 
 

3215.  1739, Julho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do recém-nomeado juiz de 
fora de Angola, bacharel Luís de Moura Coutinho, solicitando receber certa quantia como ajuda de custo 
para a viagem que iria fazer para Angola tal como tinha sido concedido ao bacharel João Rodrigues de 
Matos. 
Anexo: requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 29 e 26. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3215. 
 

3216.  1739, Julho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, João Jacques de Magalhães, de 18 de Abril de 1738, sobre ter tomado mostra ao terço de 
Infantaria da guarnição da cidade [de Luanda], remetendo mapa do número e referindo o mau estado das 
armas do terço.  
Anexo: parecer, carta, consultas (cópias).  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 39, 32, 33 e 34. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3216. 
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3217.  1739, Julho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a consulta [de 23 de Fevereiro de 1739], ao 
requerimento do Bispo de Angola, [frei António do Desterro Malheiros], solicitando paramentos litúrgicos, 
um relógio e o que mais fosse necessário ao provimento da igreja [da Sé de Luanda]. 
Anexo: despacho, consulta, requerimento e cartas. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 35, 21, 7 e 17. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3217. 
 

3218.  1739, Julho, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] em 
resposta à ordem régia de 5 de Abril de 1730, sobre a pedra de Ambuíla, chamada de Encoxi [Encoge], 
existente nas terras do dembo de Ambuíla, vassalo do rei de Portugal, as disputas entre os dembos de 
Ambuíla e de Ambuela pelo senhorio da dita pedra; remetendo cartas do dembo de Ambuíla, D. Francisco 
Afonso Álvares Buila Andua Equiambole. 
Anexo: ofícios e provisão (cópia).  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 36 e 1; cx.19, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3218. 
 

3219.  1739, Julho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando o seu parecer, depois de ter ouvido o ouvidor-geral de Angola, [José de Miranda Vasconcelos], 
sobre o requerimento do armeiro do trem, António de Oliveira, solicitando receber pagamento tal como 
recebera o seu antecessor. 
Obs.: ver consulta de 20 de Maio de 1740 em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 59, fl. 99-100; 
anexo: carta e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3219. 
 

3220.  1739, Julho, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
o capitão-mor do presídio das Pedras [Negras], Pedro Borges de Madureira, ter feito repetidas descargas 
com as quatro peças de artilharia do presídio, em cumprimento da ordem régia dada aos seus 
antecessores para que festejassem os desposórios e passagem dos príncipes com as demonstrações 
possíveis, tendo rebentado duas, solicitando que fosse enviadas peças de artilharia para o dito presídio. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3220. 
 

3221.  1739, Julho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] em 
resposta à ordem régia de 9 de Julho de 1738, sobre a guerra que o seu antecessor fez para castigar dois 
sobas vassalos do rei de Portugal que se uniram com outros dos distritos de Benguela e Caconda 
desencadeando uma série de mortos, insultos e roubos; das dificuldades em conquistar o sertão dominado 
pelo gentio, dos avisos dos capitães-mores dos presídios de Benguela e Caconda para a necessidade de 
se tentar reaver a vassalagem de alguns sobas com armas; remetendo relações dos escravos capturados 
nas guerras do sertão de Benguela e Caconda destinados ao quinto do monarca. 
Anexo: certidão e regimento (cópia).  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 40 e 30; cx. 30, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3221. 
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3222.  1739, Julho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
a necessidade de controlar o aumento do preço das farinhas; remetendo cópia da carta que enviou ao vice-
rei do estado do Brasil, [conde das Galveias, André de Melo e Castro], e aos demais governadores daquele 
estado acerca do prejuízo que a forma de arquear os navios das farinhas acarretava à Fazenda Real; das 
perturbações causadas pela presença em Luanda de alguns religiosos, vindos nas embarcações como 
capelães ou passageiros, uma vez que se intrometiam nos negócios das cabeças [escravos], referindo o 
caso de um carmelita calçado que o dito governador enviou para o Rio de Janeiro sem saber que levava 
em sua companhia mais de vinte cabeças [escravos].  
Anexo: carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3222. 
 

3223.  1739, Julho, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
remetendo novamente mapas da artilharia das fortalezas de Angola acrescentando a artilharia de Ambaca, 
montada e com os seus reparos; informando que também tinha mandado fazer reparos na fortaleza da ilha 
de Nossa Senhora do Cabo que estava em ruína e no telhado da Sé de Luanda, e que tinha terminado a 
obra das casas iniciada no tempo de governador D. Lourenço de Almada.  
Anexo: escritos, relações e mapas. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 33, D. 3223. 
 

3224.  1739, Agosto, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, José de Miranda de Vasconcelos, ao rei [D. João V] 
sobre as dúvidas suscitadas pelo requerimento de um dos administradores dos contratos dos direitos 
velhos e novos de Angola, solicitando que lhe fosse passado mandato executivo para cobrar uma quantia 
de uma livrança, devido a determinadas condições dos contratos darem aos seus contratadores o privilégio 
de cobrarem executivamente as suas dívidas que procediam dos ditos contratos; afirmando que tinha 
encontrado vários estilos para a aplicação das mesmas condições. 
Anexo: livrança (cópia). 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 42.  
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3224. 
 

3225.  1739, Agosto, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [secretário do governo de Angola], João José de Lima, dando conta da chegada a Luanda de 
alguns homens negros na companhia de Francisco Roque, que se apresentaram como sendo enviados do 
potentado Holo, que por sua vez pretendia prestar vassalem ao rei de Portugal e autorizar o comércio de 
homens brancos nas suas terras, através dos seus pombeiros, e franquear os caminhos, uma vez que os 
brancos compravam escravos a melhores preços dos que os potentados Ginga e Cassanje.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 44.  
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3225. 
 

3226.  [ant. 1739, Agosto, 18] 
REQUERIMENTO do depositário da Fazenda Real, Frutuoso da Rocha Pereira de Sampaio, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para que lhe levassem em conta uma quantia que tinha despendido com o seu 
fiel, dado que os depositários costumavam ter um fiel que fazia as cobranças e contava o cobre. 
Obs.: m. est.; anexo: provisão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3226. 
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3227.  [ant. 1739, Setembro, 5] 
REQUERIMENTO do Bispo de Angola, [D. Frei António do Desterro Malheiros], ao rei [D. João V] 
solicitando que fosse fretada uma embarcação para o levar a Angola, tal como já tinha sido feito com o seu 
antecessor D. Frei Manuel de Santa Catarina, em virtude de ser pobre e não poder fretar a sua própria 
embarcação. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3227. 
 

3228.  1739, Setembro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
AUTO sobre um requerimento e os serviços do capitão-mor do presídio de Caconda, Bento António 
Guerreiro.  
Obs.: doc. cosido. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3228. 
 

3229.  [ant. 1739, Setembro, 18] 
REQUERIMENTO de José Teixeira da Fonseca, ao rei [D. João V] solicitando confirmação do posto de 
sargento-mor do exército do presídio de Caconda, no qual fora provido pelo governador e capitão-general 
de Angola, Rodrigo César de Meneses. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3229. 
 

3230.  1739, Setembro, 21, Lisboa  
CARTA RÉGIA (cópia) do rei [D. João V] informando o governador e capitão-general de Angola do 
nascimento de sua neta [D. Maria Francisca Doroteia], filha do príncipe [D. José], para que o nascimento 
fosse festejado com demonstrações militares.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3230. 
  

3231.  1739, Setembro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] dando 
conta dos procedimentos de Francisco Roque Souto que esteve em fuga no sertão de Angola devido aos 
infortúnios que teve em negócios no Brasil e em Luanda, refugiando-se junto do inimigo Quiçama onde 
esteve a viver em concubinato com uma mucamba do Quiçama, comerciando escravos, pólvora e armas, 
desrespeitando assim a ordem régia que impedia brancos e pretos calçados de irem ao sertão; referindo as 
informações que dadas pelos capitães-mores dos presídios de Ambaca, [Francisco Xavier e Pedro Matoso 
de Andrade através do rei do Dongo e Matamba, D. Afonso Álvares de Pontes], e que Francisco Roque 
Souto aparecera com alguns negros que se diziam embaixadores do soba Holo que vinham para tratar da 
abertura da terras do soba ao comércio, sujeitando-se ao domínio português.  
Anexo: certidão, carta e carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 53, 27 e 57; cx. 178, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3231. 
 

3232.  1739, Setembro, 24, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei [D. João V] ao governador e capitão-general de Angola, João Jacques de 
Magalhães, determinando que se assentasse em livro próprio perante o juiz de fora da cidade do Rio de 
Janeiro as pessoas que levavam ou mandavam dinheiro para o reino de Angola e que fosse anexada uma 
certidão do juiz de fora de Angola, em virtude da carta do governador e capitão-general da capitania do Rio 
de Janeiro, Gomes Freire de Andrada, de 6 de Fevereiro de 1738, acerca do que lhe prepusera o 
brigadeiro José da Silva Pais, a respeito do prejuízo que ocorria no envio de dinheiro para aquele reino. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3232. 
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3233.  1739, Setembro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio das Pedras [Negras], sendo candidatos Francisco Matoso de Andrade, Manuel de 
Andrade e Fernando Henriques. 
Obs.: m. est.; anexo: bilhete e parecer. 
AHU-Angola, cx. 28, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3233. 
 

3234.  1739, Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outra, [de 28 de Fevereiro de 1739], acerca 
do requerimento do Bispo de Angola, [frei António do Desterro Malheiros], solicitando que fosse provido do 
necessário para preparar e transportar vinte clérigos e estudantes aspirantes a clérigos para a Corte, a fim 
de serem instruídos, uma vez que havia constatado a fraca instrução do clero angolano.  
Anexo: consulta, requerimento, despacho e parecer. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 57, 9 e 62. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3234. 
 

3235.  [ant. 1739, Outubro, 1] 
REQUERIMENTO do licenciado e advogado na Corte, António da Silva Portilho, procurador do contratador 
dos direitos novos de Angola, João da Costa Lima, ao rei [D. João V] solicitando que fosse declarado se a 
condição 15 do contrato dos direitos novos de Angola compreendia o suplicante como contratador 
advogado do dito contrato, dado que vinha tendo dificuldades em exercer o cargo.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3235. 
 

3236.  [ant. 1739, Outubro, 3] 
REQUERIMENTO de José de Torres ao rei [D. João V] solicitando licença para mandar a sua galera Nossa 
Senhora do Monte Carmo para Angola e Benguela carregar escravos e ir em direção ao Rio de Janeiro. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3236. 
 

3237.  [ant. 1739, Outubro, 5] 
REQUERIMENTO de Antónia Maria de Castro, viúva do provido no posto capitão-mor de Cambambe, 
Felisberto da Nóbrega e Vasconcelos, ao rei [D. João V] solicitando provisão para receber uma quantia que 
tinha sido dada de mercê ao seu falecido marido e que se tinha perdido no naufrágio do navio onde ele 
recebera a quantia. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3237. 
 

3238.  [ant. 1739, Outubro, 8] 
REQUERIMENTO de Manuel Pinheiro Campos, ao rei [D. João V] solicitando ser provido no cargo de 
escrivão da Ouvidoria geral de Angola por tempo de um ano, dado que já tinha servido os ofícios de 
escrivão da câmara e da Almotaçaria da Vila Nova da Rainha da capitania de Minas [Gerais].  
Anexo: bilhete e provisões.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3238. 
 

3239.  [ant. 1739, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO de João Correia de Sousa, ao rei [D. João V] solicitando mercê do hábito de Cristo 
dotado de tença, de acordo com a sentença do juízo das justificações, por se mostrar pertencer-lhe os 
serviços do seu sogro, João de Miranda Salema, em Portugal, Angola e na cidade da Bahia. 
Anexo: requerimentos, certidões, conhecimento, portaria, cartas de nomeação, carta, instrumentos em 
pública forma, cartas patentes e mandados. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 64 e 24. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3239. 
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3240.  1739, Outubro, 24, Lisboa 
CARTA do contratador de Angola, Manuel Monteiro da Rocha, ao rei [D. João V] sobre as dificuldades que 
o pagamento de um novo direito à Fazenda Real originaria, levando à diminuição da saída de escravos de 
Angola para os portos do Brasil porque já pagava os direitos por cada escravo que saía de Angola, mais o 
frete das embarcações, a quantia que o senado da câmara cobrava para os chapins da Rainha da Grã-
Bretanha e a quantia para o acréscimo do soldo do governador e capitão-general de Angola; aconselhando 
que os ordenados dos novos missionários fossem pagos pela Junta das Missões de Angola. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3240. 
 

3241.  [ant. 1739, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Angola, Manuel dos Reis Pereira, através do seu procurador, ao rei 
[D. João V] solicitando que lhe fosse tirada a residência, dado que já tinha sido nomeado sucessor para o 
posto que servia.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3241. 
 

3242.  [ant. 1739, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO do bacharel Francisco de Meira Bravo, morador em Lisboa, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão para que proferindo-se sentença na causa cível que interpusera, em Angola, contra o padre João 
de Camargos da Veiga, testamentário da sua tia D. Antónia Bravo, sendo ainda partes os religiosos 
carmelitas descalços do convento da cidade de Luanda, havendo apelação à dita sentença seja interposta 
no tribunal da Relação da Corte e não na Relação da Bahia.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3242. 
 

3243.  1739, Outubro, 26, Lisboa 
INFORMAÇÃO [do tesoureiro do Conselho Ultramarino, Ambrósio da] Silva, declarando que a galera São 
Francisco e Santo António, de que era mestre António Moreira, estava de partida para Benguela e não 
levava correspondência do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3243. 
 

3244.  [ant. 1739, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO de Ambrósio Soares da Silva, fiador do capitão-mor de Caconda, Duarte Leite de 
Almada, ao rei [D. João V] solicitando as segundas vias das ordens de estilo que foram passadas 
relativamente à quantia que o dito capitão recebera na Corte, em forma de adiantamento dos seus soldos 
para que fosse descontada posteriormente.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3244. 
 

3245.  [ant. 1739, Novembro, 3] 
REQUERIMENTO de Manuel Matoso de Andrade, natural de Angola, ao rei [D. João V] solicitando mercê 
do hábito da Ordem de Cristo, dotado de uma tença, em satisfação pelos seus serviços e pelos de seu pai, 
o coronel Manuel Matoso de Andrade. 
Anexo: certidões, conhecimento, mandados, requerimento, cartas patentes, carta de nomeação, 
instrumentos em píublica forma, ofício e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3245. 
 

3246.  [ant. 1739, Novembro, 9] 
REQUERIMENTO de António da Silva Lisboa, ao rei [D. João V] solicitando ser provido no cargo de 
escrivão da Fazenda Real e Matrícula de Angola, dado que estava a chegar o fim do triénio de António da 
Costa Lisboa. 
Obs.: m. est.; anexo: bilhete, carta e certidão. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3246. 
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3247.  [ant. 1739, Novembro, 14] 
REQUERIMENTO do provido no cargo de procurador da Coroa e Fazenda Real de Angola, bacharel Luís 
de Sousa Magalhães, ao rei [D. João V] solicitando mercê de uma certa quantia por ano, dado que o cargo 
não tinha ordenando, nem recebia nenhum emolumento. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3247. 
 

3248.  [ant. 1739, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da galera Nossa Senhora da Piedade e Almas, Bento Fernandes Lobo, 
ao rei [D. João V] solicitando ordem para que o provedor da Fazenda Real de Angola lhe pagasse o frete 
de uns caixotes de armamento que recebeu do tesoureiro do Conselho Ultramarino para entregar ao 
governador e capitão-general de Angola e de caixotes de ornamentos religiosos para entregar ao 
tesoureiro-mor da Sé de Luanda. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3248. 
 

3249.  [ant. 1739, Novembro, 26] 
REQUERIMENTO do provido no ofício de escrivão da Fazenda Real e Matrícula de Angola, António da 
Silva Lisboa, ao rei [D. João V] solicitando que fosse dada ordem ao governador e capitão-general de 
Angola para que desse cumprimento à provisão pela qual foi nomeado naquele cargo, no caso do atual 
serventuário apresentar embargos e requerimentos para continuar a exercer no cargo.  
Anexo: provisão (cópia).  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3249. 
 

3250.  1739, Dezembro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando que parecia ser escusada a sua participação na eleição para depositário da Fazenda Real, bem 
como passar provisão ao depositário, em virtude da câmara da cidade de Luanda lhe ter enviado a lista de 
sujeitos propostos para ocupar o dito posto, em observação à uma lei régia. 
Anexo: ofícios. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3250. 
 

3251.  [ant. 1739, Dezembro, 19] 
REQUERIMENTO do sacerdote do hábito de São Pedro, João Dias, ao rei [D. João V] solicitando alvará de 
ajuda de custo para mantimentos, uma vez que se encontrava provido na conezia penitenciaria na Sé 
catedral da cidade de Luanda. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3251. 
 

3252.  [ca. 1739] 
RELAÇÃO dos livros de registo enviados para Angola na monção de 1739. 
AHU-Angola, cx. 31, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3252. 
 

3253.  [post 1739] 
RELAÇÃO dos rendimentos da Fazenda Real de Angola no ano de 1739. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3253. 
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3254.  [post 1739] 
MAPA da despesa que se fez com os filhos da folha eclesiásticos e seculares em 1739. 
Obs.: m. est.; anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3254. 
 

3255.  1740, Janeiro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando da necessidade de se pagar pela Fazenda Real os remeiros do escaler do governo de Angola, 
que transportavam os governadores quando era impossível acudir a alguma situação por terra, e que os 
remeiros que servissem o escaler dos provedores-mores também recebessem a mesma quantia.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3255. 
 

3256.  1740, Janeiro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
a sua carta de 25 de Julho de 1739, pedindo que o monarca ordenasse como se deveria proceder em 
Angola quando o governador estivesse impedido de exercer funções, porque durante o tempo em que 
esteve doente ocorreram divergências sobre quem deveria assumir o governo não obstante as ordens 
régias determinarem que o governo ficaria nas mãos da mais alta patente daquele reino, atendendo a que 
o mestre de campo ad honorem, António da Fonseca Coutinho, fora devassado; afirmando que da doença 
lhe ficaram muitas queixas e solicitando ser substituído no final do seu triénio. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3263; anexo: carta (cópia).  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 2 e 37. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3256. 
 

3257.  1740, Janeiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [secretário do governo de Angola], João José de Lima, ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão de 16 de Setembro de 1735, que lhe ordenava para continuar a remeter as listas das cartas de 
serviço enviadas ao governo de Angola, informando que cumpriu a ordem remetendo duas listas. 
Anexo: listas.  
AHU-Angola, cx. 28, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3257. 
 

3258.  1740, Fevereiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, José de Miranda de Vasconcelos, ao rei [D. João V] 
remetendo uma certidão sobre a desordem que se verificava em Angola na avaliação dos escravos 
despachados para o Brasil, dado que os contratadores pagavam os direitos reais segundo as mesmas 
avaliações e que devido a essas irregularidades determinara que na mesa do despacho houvesse uma 
pauta pela qual se conferisse os preços dos escravos; solicitando que lhe fosse nomeado sucessor no 
tempo para quando finalizasse o seu triénio.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3258. 
 

3259.  [ant. 1740, Fevereiro, 23] 
REQUERIMENTO de António da Silva Guimarães ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente do 
posto de capitão de Infantaria da cidade de Luanda, no qual havia sido provido pelo governador e capitão-
general de Angola, [João Jacques de Magalhães]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 4-A e cx. 30, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3259. 
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3260.  1740, Março, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do provedor da Fazenda Real de 
Angola, José de Miranda de Vasconcelos, de 10 de Agosto de 1739, dando conta da administração da 
Fazenda Real, dos enganos contra ela, e os ajustes de contas do contratador dos direitos reais; fazendo 
um histórico do sistema das preferências, que mediante o pagamento de certa quantia por cada escravo 
resgatado em Angola, permitia ao navio respectivo obter preferência na saída de Angola; lembrando que o 
monarca concedera a imposição da preferência para 700 escravos para a junta das missões, de 500 
escravos para o hospital de Luanda e de 600 escravos para o sustento da tropa, perfazendo um total de 
preferência para 1800 escravos, sendo que muitos escravos embarcavam livres deste direito, e que com o 
passar do tempo a Coroa incorporou o direito das preferências no contrato dos direitos novos de Angola 
pagos à Fazenda Real; até à data esse direito fora arrematado desde 1723 por Vasco Lourenço Veloso, 
João Barbosa de Almeida e João da Costa Lima]. 
Anexo: carta, certidões e carta (cópia).  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 5; cx. 31, doc. 46 e 43. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3260. 
 

3261.  [ant. 1740, Março, 24] 
REQUERIMENTO de José da Silva Bandeira ao rei [D. João V] solicitando carta de confirmação da patente 
de capitão de Infantaria da ordenança na cidade que Luanda, posto no qual fora provido pelo governador e 
capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, dado que o posto vagou quando Manuel Mendes 
de Matos passou a sargento-mor da mesma ordenança. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3261. 
 

3262.  [ant. 1740, Abril, 8] 
REQUERIMENTO do capitão-mor de Benguela, Manuel Simões, ao rei [D. João V] solicitando a patente de 
mestre de campo honorário, em satisfação pelos seus serviços.  
Obs.: m. est.; anexo: parecer (minuta), parecer, aviso, requerimentos, carta e certidões. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 29 e 30; cx. 28, doc. 49 e cx. 29, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3262. 
 

3263.  1740, Abril, 20, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, João Jacques de Magalhães, de 25 de Julho de 1739, pedindo que fosse declarado em quem 
devia recair o governo de Angola no caso de algum impedimento do governador para governar. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 184 a 185; ver carta sobre o mesmo assunto 
e cópia desta em AHU_CU_001, Cx. 32, D. 3256; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3263. 
 

3264.  [ant. 1740, Abril, 29] 
REQUERIMENTO do sargento-mor engenheiro em Angola, Cristóvão Martins Figueira, ao rei [D. João V] 
solicitando dois anos de licença e que no fim deles pudesse retornar ao reino de Angola, em satisfação 
pelos seus serviços.  
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3264. 
 

3265.  [ant. 1740, Maio, 4] 
REQUERIMENTO de Manuel Carvalho Portela, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que o capitão-
mor de Benguela não obstasse a sua presença em Benguela para tratar de algumas pendências, dado que 
pretendia viajar para Angola em companhia das naus da Índia no iate Nossa Senhora do Cabo e São João 
da Cruz.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3265. 
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3266.  [ant. 1740, Maio, 11] 
REQUERIMENTO do depositário da Fazenda Real de Angola, Manuel Mendes de Matos, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para receber o pagamento do ordenado tal como os seus antecessores costumavam 
receber. 
Anexo: bilhete e provisão. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3266. 
 

3267.  1740, Maio, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Caconda no reino de Angola por tempo de três anos, sendo candidatos Belchior 
Raposo Pimentel, Pedro Fragoso de Freitas e André Gonçalves Chaves. 
Anexo: bilhete e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 12 e 45; cx. 35, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3267. 
 

3268.  1740, Maio, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Massangano, sendo candidatos Manuel Pereira de Azevedo, Bartolomeu 
Duarte de Sequeira, Fernando Henriques, Pedro Fragoso de Freitas e André Gonçalves Chaves. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3268. 
 

3269.  1740, Maio, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria paga da companhia que guarnecia o presídio de Benguela por falecimento de 
Francisco Carvalho Velho, sendo candidatos Roque Vieira de Lima e Manuel da Rocha Soares. 
Anexo: provisão (cópia), carta (cópia), certidão (cópia), requerimento e carta. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 14; cx. 30, doc. 101; cx. 31, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3269. 
 

3270.  [ant. 1740, Junho, 4] 
REQUERIMENTO do capitão José da Costa ao rei [D. João V] solicitando a entrega dos bens que lhe 
foram sequestrados em Junho de 1735, pelo ouvidor-geral de Angola, Lourenço de Freitas de Ferraz e 
Noronha, sob a acusação de ter ido do Rio de Janeiro ao porto de Aguada de Saldanha ou ilha de Santa 
Helena, jurisdição da Holanda, como capitão do navio São João Batista, para negociar, alegando a 
sentença que recebera. 
Obs.: anexos cosidos; anexo: sentenças (traslados) e certidão. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 15; cx. 30, doc. 71, 73 e 68.  
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3270. 
 

3271.  1740, Junho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, Rodrigo César de Meneses, de 30 de Janeiro de 1734, acerca das diligências para limpar o sertão 
de Angola dos malfeitores que matavam e roubavam, interferindo no escoamento dos géneros que os 
pombeiros levavam para Luanda e satisfazendo o que o monarca ordenou acerca da necessidade de se 
fortificar a pedra de Ambuíla, da qual remetia uma planta.  
Obs.: ver planta da pedra de Ambuíla ou Encoje AHU_CARTm_001, D. 237; anexo: carta, carta (cópia), 
provisão (cópia) e portaria. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 15-A. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3271. 
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3272.  [ant.1740, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do coronel José Rodrigues Barbosa, ao rei [D. João V] solicitando certidão com o teor 
da confirmação da patente de coronel dos auxiliares da vila de Massangano, posto no qual havia sido 
provido pelo governador e capitão-general de Angola e o documento da confirmação régia que havia 
perdido na viagem para Angola. 
Anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3272.  
 

3273.  1740, Agosto, 8, Lisboa 
INFORMAÇÃO [do tesoureiro do Conselho Ultramarino, Ambrósio da] Silva, declarando que a corveta 
Nossa Senhora do Livramento e Santo António e Almas, de quer era mestre Manuel de Meneses Ramal, 
estava de partida para Benguela e não levava nenhuma correspondência do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3273. 
 

3274.  [ant. 1740, Agosto, 11] 
REQUERIMENTO de Constantino de Magalhães Coelho, ao rei [D. João V] solicitando provisão para citar e 
demandar em Angola, ao procurador da Fazenda Real, por via de um libelo pelo prejuízo que teve com a 
prisão e culpas que lhe foram imputados pelo antigo governador e capitão-general de Angola, Rodrigo 
César de Meneses.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 18.  
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3274. 
 

3275.  [ant. 1740, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO do alferes de cavalos de Angola, António João de Meneses, ao rei [D. João V] 
solicitando passar a servir em postos da Infantaria. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3275. 
 

3276.  [ant. 1740, Setembro, 6] 
REQUERIMENTO de Manuel Pinheiro de Campos, ao rei [D. João V] solicitando a certidão do traslado do 
provimento que recebeu para servir em Angola num dos ofícios da correição, para anexar a certos 
requerimentos que pretendia fazer. 
Anexo: requerimento e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3276. 
 

3277.  [ant. 1740, Setembro, 9] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos de Angola, Álvaro de Carvalho e Meneses, ao rei [D. João V] 
solicitando ser dispensado da proibição dos oficiais militares de comercializarem, visto que foi indeferido o 
requerimento pelo qual solicitou soldo dobrado e estava com dificuldades para se subsistir.  
Obs.: m. est.; anexo: requerimentos, carta, provisões, requerimento (cópia) e instrumentos em pública 
forma. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3277. 
 

3278.  [ant. 1740, Setembro, 23] 
REQUERIMENTO do catequizador das liberdades dos pretos, padre Manuel da Costa Rodrigues, ao rei [D. 
João V] solicitando o aumento de ordenado, dado a importância do seu trabalho e o seu baixo ordenado.  
Obs.: doc. cosido; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3278. 
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3279.  1740, Setembro, 23, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, João Jacques de Magalhães, de 28 de Dezembro de 1739, informando das representações que 
teve do ouvidor de Angola, José de Miranda de Vasconcelos, e do juiz de fora Manuel dos Reis Pereira, 
sobre ser conveniente criar o ofício de escrivão da vara da cidade de Luanda; [a carta do governador ainda 
referia que havia mandado passar provisão a José Álvares Nogueira, natural do Rio de Janeiro, tinha pago 
uma quantia pelos direitos novos que foram carregados pelo depositário da Fazenda Real, o sargento-mor 
Manuel Mendes de Matos]. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 26; cx. 31, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3279. 
 

3280.  1740, Setembro, 23, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino para que fossem vistos pelo procurador da Coroa [alguns papéis 
relativos ao governo de Angola].  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3280. 
 

3281.  1740, Setembro, 27, Lisboa  
BILHETE do Conselho Ultramarino para que se passe passaporte para o navio Nossa Senhora do 
Livramento e Santo António e Almas, de que era mestre Manuel Domingues, que iria para Benguela. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3281. 
 

3282.  [ant. 1740, Outubro, 11] 
REQUERIMENTO do mestre em artes e bacharel formado na Universidade de Coimbra, Luís de Sousa 
Magalhães, morador na cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda], ao rei [D. João V] solicitando que 
lhe fosse passado o provimento do ofício de procurador da Coroa e Fazenda de Angola, visto que o ofício 
estava a ser ocupado por um homem leigo e nele só deviam servir sujeitos formados.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3282. 
 

3283.  1740, Outubro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, João Jacques de Magalhães, de 4 de Janeiro de 1740, remetendo o requerimento do cirurgião-mor 
do terço de Angola, Santos Gomes Pereira, solicitando que se aprovasse o aumento do seu soldo, devido à 
necessidade que havia em Angola da sua assistência e do pouco soldo que vencia. 
Anexo: carta, carta (cópia) e requerimento.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3283. 
 

3284.  [ant. 1740, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO de António Antunes da Silva, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente de 
capitão-de-mar-e-guerra ad honorem do patacho Nossa Senhora do Livramento Santo António e Almas, 
posto no qual tinha sido provido pelo governador e capitão-general de Angola, João Jacques de 
Magalhães.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3284. 
 

3285.  [ant. 1740, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel Correia Leitão, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente 
de capitão da fortaleza de São Filipe do Penedo, posto no qual havia sido provido pelo governador e 
capitão-general de Angola, [João Jacques de Magalhães]. 
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3285. 
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3286.  [ant. 1740, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do contratador dos direitos dos escravos de Angola, Jacinto Dias Braga, ao rei [D. João 
V] solicitando que se mandasse notificar o provedor da Fazenda Real de Angola e quem mais de direito 
para que fizessem observar a 5.ª condição do contrato, que definia que os mestres dos navios levavam 
uma determinada quantia de frete por cada escravo no lugar da quantia que era costume praticar.  
Obs.: anexo impresso; anexo: contrato. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 32 e 7. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3286. 
 

3287.  [ant. 1740, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do contratador dos direitos dos escravos de Angola, Jacinto Dias Braga, ao rei [D. João 
V] solicitando que depois de eleitos os avaliadores dos escravos pela câmara de Luanda e pelo 
administrador do contrato, na forma em que sempre se praticou, os provedores da Fazenda Real não se 
pudessem intrometer no processo da avaliação dos escravos. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3287. 
 

3288.  [ant. 1740, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do contratador dos direitos dos escravos de Angola, Jacinto Dias Braga, ao rei [D. João 
V] solicitando que depois de eleitos os avaliadores que arbitravam os preços das fardas das milícias 
daquele reino e suas conquistas, fardas que os contratadores deveriam fornecer segundo as 
predisposições do contrato, os provedores da Fazenda Real não disputassem com os avaliadores as 
avaliações, sob pena de pagarem de sua fazenda qualquer prejuízo que daí resultasse ao contratador, e no 
caso dos avaliadores não concordarem com o preço de algum género, fosse nomeado pelo governador um 
quinto louvado para desempate. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3288. 
 

3289.  [ant. 1740, Novembro, 8] 
REQUERIMENTO do recém-nomeado capitão-mor do presídio de Massangano, Manuel Pereira de 
Azevedo, ao rei [D. João V] solicitando provisão para vencer os seus soldos desde do dia que embarcasse 
para Angola. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3289. 
 

3290.  [ant. 1740, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO do tenente de cavalos de Angola, António João de Meneses, filho do capitão de cavalos 
Álvaro de Carvalho e Meneses, ao rei [D. João V] solicitando dispensa do posto, para ser opositor a um 
posto no Regimento de Infantaria. 
Anexo: aviso. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3290. 
 

3291.  [ant. 1740, Novembro, 29] 
REQUERIMENTO do soldado da praça de Benguela, João Pedro de Sequeira, ao rei [D. João V] 
solicitando um ano de licença para viajar para a Corte a fim de tratar da sua saúde. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3291. 
 

3292.  1740, Dezembro, 10, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino sobre as cartas do governador e capitão-general de Angola, João 
Jacques de Magalhães, e do juiz de fora da cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda], sobre a forma 
de distribuição das cartas régias e particulares que o ajudante do governo de Angola ia buscar a bordo das 
embarcações que aportavam em Angola quando o governador estivesse fora da cidade de Luanda. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3319; anexo: cartas, portaria, ofício (cópia) e provisão (cópia).  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3292. 
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3293.  1740, Dezembro, 15, Lisboa 
CARTA do contratador dos direitos dos escravos de Angola, Manuel Monteiro da Rocha, ao rei [D. João V] 
queixando-se que o provedor da Fazenda Real de Angola vinha alterando a forma e o estilo das 
arqueações e avaliações dos escravos, uma vez que elas estavam estabelecidas em ordens e leis régias 
que determinavam ser nomeados dois avaliadores, um da parte do contratador e outro pelo feitor da 
Fazenda Real; sugerindo que na Corte encontravam-se três desembargadores que já serviram no cargo de 
provedor da Fazenda Real em Angola e que melhor podiam informar sobre a matéria. 
Anexo: portaria (cópia), cartas, informação, termo (traslado) e mapa.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3293. 
 

3294.  1740, Dezembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
remetendo dois autos de vestoria pelos quais constava o tempo da entrada e saída do navio francês 
[Loguillo, capitaneado por Pierre Ledrieur], que ia para o porto de Luango e ao qual não permitira que 
ficasse em Luanda por mais de cinco dias, e da nau sueca [Suécia, capitaneado por Derich aget], vinda de 
Benguela que se abastecesse e pagara a hospitalidade com géneros que trazia e roupa para os pretos 
porque lhe faltava moeda. 
Anexo: autos. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 38, 19 e 20. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3294. 
 

3295.  1740, Dezembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] em 
resposta à carta de 24 de Abril de 1739, informando que estava a dar execução à ordem régia sobre a 
forma que se devia proceder na entrada do dinheiro que chegava em Angola vindo do Brasil. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3295. 
 

3296.  1740, Dezembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando que ordenou à câmara e ao cabido de Luanda que fizessem as demostrações de 
contentamento devidas para celebrar a boa notícia do aumento da prole de Sua Majestade. 
Obs.: trata-se provavelmente da notícia e celebração do nascimento da terceira filha do príncipe D. José, 
futuro monarca, D. Maria Francisca Doroteia. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3296. 
 

3297.  1740, Dezembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando sobre as ordens régias que havia recebido para se aumentar a côngrua das dignidades e 
demais cónegos da Sé de Luanda e a criação de três conezias de magistral, doutoral e penitenciarias, de 
seis capelães e de dois moços do coro com as referidas côngruas declaradas; de se suprimir alguns postos 
de menos utilidade para o serviço régio como era o de capitão da guarda dos governadores de Angola; a 
forma que se deveria fazer o pagamento da farinha no socorro que todos os meses se fazia aos soldados 
em Angola. 
Anexo: provisão.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 41 e 24. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3297. 
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3298.  1740, Dezembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
acusando a recepção de armamentos, canos de arcabuzes pela galera Nossa Senhora da Piedade e 
Almas de que era mestre Bento Fernandes Lobo e informando que achava desnecessário fazer despesas 
com a remessa de murão para as fortificações do reino uma vez que havia murão no distrito de Gulungo e 
Embaca, e que ainda os reparos necessários para a fortaleza de Benguela que iam ser enviados da Bahia 
ainda não tinham chegada à Angola. 
Anexo: carta, mapa, escrito (cópia) e relação. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3298. 
 

3299.  1740, Dezembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
remetendo três certidões a respeito das propinas que pagavam as embarcações que iam para Benguela 
carregar sal; sugerindo que o monarca ordenasse que todas as embarcações que tivessem avença com a 
Fazenda Real vissem o valor das propinas do sal que lhes estão lançadas. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3299. 
 

3300.  [post. 1740] 
LISTA das cartas de serviço régio enviados ao governador e capitão-general de Angola, [João Jacques de 
Magalhães] nos anos de 1739 e 1740. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3300. 
 

3301.  1741, Janeiro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando da morte do escrivão da Ouvidoria de Angola, Manuel Pinheiro de Campos, a 24 de Dezembro 
de 1740, e da falta de sujeitos para ocupar aquele cargo, pedindo que fosse enviado um indivíduo idóneo 
da Corte porque na falta de opositores ao cargo seria obrigado a passar provisão a Manuel da Silva 
Guimarães, que viera fugido das minas.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3301. 
 

3302.  1741, Janeiro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Feitoria Real da cidade de São Paulo da Assunção de Luanda, 
Manuel Martins de Aguiar, atestando o número de navios que partiram daquele porto no ano de 1740 e o 
número de escravos que transportaram para o Brasil, discriminado o número de crias e a quantidade de 
escravos que cada embarcação levou. 
Obs.: a certidão anexa refere-se às pontas de marfim embarcadas; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3302. 
 

3303.  1741, Janeiro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
queixando-se que o atual provedor da Fazenda observava as alterações feitas ao regimento de provedor 
no tempo dos seus antecessores, reiterando a necessidade de nomear novo provedor da Fazenda; 
mencionando os problemas que havia em Angola com as arqueações dos navios e a necessidade de 
renovar os seus regulamentos. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3303. 
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3304.  1741, Janeiro, 16, [São Paulo da Assução de] Luanda 
RELAÇÃO dos capitães-mores dos presídios de Angola segundo as suas graduações, serviços e bons 
costumes.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3304. 
 

3305.  1741, Janeiro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [secretario do governo de Angola], João José de Lima, ao rei [D. João V] remetendo a lista das 
ordens enviadas para o reino de Angola no ano de 1740. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3305. 
 

3306.  1741, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA (cópia) do [governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei D. João V] 
sobre os inconvenientes suscitados em Angola nas ocasiões em que o governador ficava impedido de 
governar, por motivos de doença e ausência, dado que o mestre de campo ad honorem, António da 
Fonseca Coutinho, nomeado por ordem régia para assumir o governo nestes casos, vinha causando muita 
dúvidas e reações, tal como já informara em cartas anteriores.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3306. 
 

3307.  [ant. 1741, Janeiro, 30] 
REQUERIMENTO do sacerdote do hábito de São Pedro, padre Manuel Gomes Ribeiro, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão de mantimentos, por duas vias, dado que fora apresentado para uma conezia da Sé de 
Angola, como constava da sua carta de apresentação. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3307. 
 

3308.  [ant.1741, Janeiro, 31] 
REQUERIMENTO do padre António de Oliveira Rocha, natural e morador em Angola, ao rei [D. João V] 
solicitando alvará de mantimento para poder receber a sua côngrua, alegando que recebera por provisão 
uma conezia da Sé de Angola.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3308. 
 

3309.  [ant. 1741, Fevereiro, 26] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do terço pago da praça da cidade de São Paulo da Assunção [de 
Luanda], Vitoriano De Faria e Melo Varejão Castelo Branco, ao rei [D. João V] solicitando carta de 
confirmação da sesmaria de um lote de terras no sítio da Praia que lhe foi concedido pelo governador e 
capitão-general de Angola, Rodrigo César de Meneses, dado estar em contenda em Angola com o cónego 
Feliciano Prates da Vide pela posse do dito lote. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3309. 
 

3310.  1741, Fevereiro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando que desde que tomou posse daquele governo em 1738 até 1740 o feitor da Fazenda Real, 
Frutuoso da Rocha Pereira de Sampaio, nunca prestara contas, tendo-lhe feito penhora dos seus bens por 
isso; afirmando que o sargento-mor Manuel Mendes de Matos, que serviu de feitor em 1739, só prestara 
contas no final de 1740. 
Anexo: provisão.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 55; cx. 33, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3310. 
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3311.  [ant. 1741, Março, 15] 
REQUERIMENTO de Luís Vieira Neves, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente de capitão 
da fortaleza de Nossa Senhora da Guia, posto no qual foi provido pelo governador e capitão-general de 
Angola [João Jacques de Magalhães]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3311. 
 

3312.  [ant.1741, Março, 20] 
REQUERIMENTO do contratador dos direitos dos escravos de Angola, Jacinto Dias Braga, ao rei [D. João 
V] solicitando provisões para que o vice-rei, demais governadores e câmara do Brasil o deixassem carregar 
as fazendas e mantimentos necessários ao reino de Angola, em satisfação das predisposições do contrato. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3312. 
 

3313.  1741, Março, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria do terço pago de Angola que vagou por falecimento de Bento Ferreira, conforme carta 
do governador e capitão-general de Angola, [João Jacques de Magalhães], de 9 de Janeiro de 1740, sendo 
candidatos Francisco Cordeiro da Silva, Inácio Prates da Vide, António João de Meneses e Manuel de 
Sousa. 
Obs.: m. est.; anexo: carta (cópia).  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3313. 
 

3314.  [ant. 1741, Março, 22] 
REQUERIMENTO de José Dias Vieira ao rei [D. João V] solicitando que lhe fosse passada certidão para 
suprir a falta do seu bilhete de provisão do ofício de meirinho do mar e patrão-mor de Angola. 
Anexo: requerimento e certidões. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 53; cx. 33, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3314. 
 

3315.  1741, Março, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre as representações do Bispo de Angola, [frei 
António do Desterro Malheiros], e do governador [João Jacques de Magalhães], a respeito das 
confirmações das conezias e benefícios daquela diocese, da procedência dos assentos na Junta das 
Missões e do cerimonial observado nos assentos da câmara e dos capitães-mores nas igrejas do distrito 
das suas jurisdições. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: carta, certidão, provisões (cópias) e carta de 
apresentação. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3315. 
 

3316.  [ant. 1741, Abril, 19] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria e cavalheiro professo da Ordem de Cristo, Manuel Florim 
Correia, ao rei [D. João V] solicitando alvará para que corresse a folha pela qual queria demonstrar não ter 
culpas para efeito de alguns requerimentos. 
Anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3316. 
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3317.  [ant. 1741, Maio, 4] 
REQUERIMENTO de D. Joana Silveira Bravo, moradora na cidade de Luanda, ao rei [D. João V] 
solicitando 2ª e 3ª vias da ordem régia para que o ouvidor de Angola desse informação sobre um 
requerimento da suplicante solicitando ordem para permutar uma morada de casas que possuía na cidade 
de Luanda, com vínculo de capelas, por bens de raiz, alegando que as casas estavam quase arruinadas.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3317. 
 

3318.  1741, Maio, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
os rendimentos da Fazenda Real em Angola, a arrematação dos direitos dos escravos, o rendimento dos 
dízimos, o contrato dos vinhos aguardentes e jeribitas que entraram em Angola, os direitos do sal e os 
direitos novos de vários pavimentos e cartas de seguro, incluindo o rendimento de um armazém sito no 
sobrado do corpo da guarda da praia; referindo a forma de nomeação do feitor da Fazenda Real e do 
administrador do contrato que corriam à satisfação [pagamento] dos militares e demais inscritos na folha; 
sobre a necessidade de se tomar conta aos feitores, dando o exemplo de Francisco Lobo Barreto, Inácio 
Prates da Vide, Francisco de Lemos e Frutuoso da Rocha Pereira de Sampaio que demoram muito a dar 
as respetivas contas; mencionando a atuação dos provedores [da Fazenda Real de Angola] e dos 
escrivães da Feitoria [Real da Fazenda]. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3318. 
 

3319.  1741, Maio, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da câmara da cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda], António 
de Magalhães Pereira, atestando o registo de uma carta régia expedida pelo Conselho Ultramarino dirigida 
ao juiz de fora de Angola, Manuel dos Reis Pereira, determinando que no caso do governador e capitão-
general de Angola, João Jacques de Magalhães, estar ausente da cidade, o ajudante da praça de Angola 
não poderia distribuir as cartas que fosse buscar a bordo das embarcações sem a presença do meirinho do 
mar. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3292. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3319. 
 

3320.  1741, Maio, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do Bispo de Angola, [frei 
António do Desterro Malheiros], solicitando que fosse concedida uma côngrua ao vigário geral e ao provisor 
do Bispado e que o pagamento fosse feito em atenção ao tempo em que iniciaram o serviço. 
Anexo: parecer e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 68 e 65. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3320. 
 

3321.  1741, Maio, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Fazenda Real, Matrícula e da gente da guerra, António da Costa 
Lisboa, atestando que o capitão da fortaleza de Nossa Senhora do Cabo da ilha da cidade de Luanda tinha 
sido ajudante supra com assento a 1 de Dezembro de 1729. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3321. 
 

3322.  1741, Junho, 5, Presídio de São Paulo do Morro 
RELAÇÃO (cópia) sobre o estado que se encontrava o presídio de São Paulo do Morro, assinada pelo 
cabo António da Silva de Sá, Miguel Carlos de Sepúlveda, Maximiano da Costa Oliveira, Francisco 
Marques Fragoso, Domingos Gonçalves Navarro, João Cardoso de Oliveira, Pedro Lopes Figueira, António 
Pereira da Silva, o almoxarife Jerónimo Fernandes Preste e o escrivão Manuel Gonçalves Neves. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3322. 
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3323.  1741, Junho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, [João Jacques de Magalhães], de 29 de Abril de 1738, sobre a decadência dos moradores de 
Angola pelo excesso de luxo com que se apresentavam no que dizia respeito ao vestuário, solicitando uma 
pragmática semelhante àa que foi distribuída pelos militares do exército em 18 de Abril de 1735 para 
regular o vestuário. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: cartas, alvará, pragmática (cópia) e provisão 
(cópia).  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 72 e cx. 30, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3323. 
 

3324.  1741, Junho, 12, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário da Junta dos Três Estados], João dos Santos Leite Bessane, ao [secretário do 
Conselho Ultramarino], Manuel Caetano Lavre, informando não constar na chancelaria-mor da Corte e 
Reino se o posto de capitão-mor do presídio de Caconda no reino de Angola - em que foi provido Belchior 
Raposo Pimentel -, além do soldo que vencia tinha algum emolumento ou propina.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 73.  
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3324. 
 

3325.  1741, Julho, 18, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor do 
presídio das Pedras [Negras], por tempo de três anos, sendo candidatos Bartolomeu Duarte de Sequeira, 
Pedro Fragoso de Freitas, Joaquim Teixeira de Miranda e Manuel de Sousa. 
Anexo: consulta (minuta), requerimentos, carta e instrumentos em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3325. 
 

3326.  1741, Outubro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
requerimento de D. Maria Correia de Lima, viúva do capitão Henrique de Vitingão, natural de Angola, 
solicitando provisão de licença para enviar a sua filha mais velha, D. Isabel de Sousa Vitingão, para 
Portugal para se casar ou recolher como religiosa.  
Anexo: requerimento, requerimento (cópia), bilhete, carta e provisões (cópia). 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 79 e 63. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3326. 
 

3327.  1741, Outubro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
o requerimento do assistente no presídio de Benguela, José Cardoso Pereira, solicitando licença para 
passar com a sua família para Portugal a fim de tratar da sua saúde. 
Anexo: provisão e requerimento.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3327. 
 

3328.  1741, Novembro, 9, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino para que uma carta do provedor [da Fazenda Real de Angola] e 
demais papéis fossem vistos pelo procurador da Coroa.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3328. 
 

3329.  [post. 1741, Novembro, 13] 
INFORMAÇÃO dos serviços de Roque Vieira de Lima que de Maio a Novembro de 1741 governou o 
presídio de Benguela por motivos de doença do respectivo capitão-mor.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3329. 
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3330.  1741, Novembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento de D. Luísa de Almeida Van 
Dúnem, filha legítima do falecido capitão Manuel de Almeida Ribeiro e de Joana Moreira da Silva, ao rei [D. 
João V] solicitando mercê de alvará para que pudesse nomear um serventuário para um dos ofícios de 
escrivão da Ouvidoria geral da cidade de Luanda, do qual era proprietária [conforme consulta do Conselho 
Ultramarino de 10 de Abril de 1739], e que anteriormente fora propriedade do seu pai. 
Anexo: consulta, instrumento de justificação, bilhete, requerimentos e carta.  
AHU-Angola, cx. 32, doc. 82; cx. 31, doc. 15, 3 e 49; cx. 33, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3330. 
 

3331.  1741, Dezembro, 2, Lisboa  
MANDADO do desembargador da Casa da Suplicação e corregedor do Crime na Corte, Diogo da Fonseca 
Bento, determinando que os escrivães competentes pronunciassem sobre as culpas do tenente general 
António de Sequeira Varejão Castelo Branco. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3331. 
 

3332.  [ant. 1741, Dezembro, 9] 
REQUERIMENTO do ajudante das fortificações da praça de Luanda, Manuel de Sousa, ao rei [D. João V] 
solicitando os papéis de serviço que tinha entregado na secretaria do tribunal do [Conselho Ultramarino] na 
qualidade de opositor ao posto de capitão-mor do presídio das Pedras [Negras], mas tendo desistido da 
dita oposição ecessitava dos ditos papéis para outros requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3332. 
 

3333.  [post. 1741, Dezembro, 9] 
REQUERIMENTO do ajudante das fortificações da praça de Luanda, Manuel de Sousa, ao rei [D. João V] 
solicitando ser provido no posto de capitão-mor do presídio de Muxima que se encontrava vago.  
AHU-Angola, cx. 179, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3333. 
 

3334.  1741, Dezembro, 12, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento de Francisco António Ribeiro, 
natural da vila de Viana e morador na cidade de Luanda, solicitando licença para viajar para Portugal, com 
a sua família, para tratar de negócios.  
Anexo: requerimentos, certidão e aviso. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 85 e 81. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3334. 
 

3335.  1741, Dezembro, 14, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do físico-mor de Angola, 
Eusébio Catela de Lemos, solicitando que fosse nomeado seu sucessor e pedindo licença para viajar para 
qualquer porto do Brasil, na companhia da sua mulher, para restabelecer a sua saúde.  
Anexo: bilhete, requerimentos e certidões. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 86 e 59. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3335. 
 

3336.  [ant. 1741, Dezembro, 16] 
REQUERIMENTO do Bispo de Angola, [D. Frei António do Desterro Malheiros], ao rei [D. João V] 
solicitando a conclusão da obra do palácio episcopal com perfeição, ou que se comprasse outra casa para 
servir de moradia para o suplicante e seus sucessores. 
Obs.: m. est.; anexo: escrito. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3336. 
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3337.  [ant. 1742] 
REQUERIMENTO de José Luís da Costa, ao rei [D. João V] solicitando ser provido no posto de mestre de 
campo que se encontrava vago em Angola, em satisfação aos serviços prestados nas guerras em Angola, 
na Cavalaria e Infantaria, nos postos de alferes de Granadeiros, de capitão de Infantaria, entre outros. 
Obs.: data aferida tendo como referência a consulta de 22 de Setembro de 1742 ver AHU_CU_001, Cx. 35, 
D. 3388. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3337. 
 

3338.  [ant. 1742, Janeiro, 4] 
REQUERIMENTO do Bispo de Angola, [frei António do Desterro Malheiros], ao rei [D. João V] solicitando 
ordens ao governador e capitão-general de Angola para que não colocasse embargo ao pagamento das 
ordinárias dos seis capelães e dois moços do coro recentemente providos na Sé de Angola. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3338. 
 

3339.  [ant. 1742, Janeiro, 4] 
REQUERIMENTO de Joaquim dos Santos, natural da vila de Estremoz e filho de Francisco Rodrigues 
Pulga e de Teresa de Jesus, ao rei [D. João V] solicitando licença para regressar para Portugal para acudir 
à sua família e tratar da sua saúde. 
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3339. 
 

3340.  [post. 1742, Janeiro, 8] 
PROVISÕES e ALVARÁS (cópias) do rei [D. João V] registadas em Angola, nomeadamente uma provisão 
de 22 de Março de 1701 dirigida ao provedor de Angola para que entregasse anualmente as côngruas aos 
seus beneficiários, um alvará de 20 de Outubro de 1739 relativo ao acrescentamento das côngruas do 
deão, dignidades e cónegos da Sé de Luanda, uma provisão sobre o provimento de conezias e benefícios 
de 21 de Abril de 1728, em Angola, um alvará de 20 de Outubro de 1729 para a criação de três conezias 
de magistral, doutoral e penitenciário na Sé de Luanda e, por último, uma provisão de 8 de Janeiro de 1742 
ordenando o pagamento das côngruas ao providsor, vigário geral e procurador do Juizo Eclesiástico 
daquele reino.  
Obs.: o documento é uma cópia do século XIX, e contém anotações feitas em 1915 por J. Delgado.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3340. 
 

3341.  1742, Janeiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do proprietário do ofício de 
escrivão da Fazenda Real de Angola, Nicolau Antunes de Almeida, solicitando dispensa para que na Corte 
se lhe tirem as suas inquirições. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimento, certidões, bilhete, provisões e carta patente (doc. em pergaminho).  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 5 e 1. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3341. 
 

3342.  1742, Janeiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do capitão de uma das 
companhias do Regimento do Quanza, João Pereira Franco Garnudo, solicitando licença para passar com 
a sua mulher doente para qualquer porto do Brasil. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3342. 
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3343.  1742, Janeiro, 24, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei [D. João V] determinando que o secretário do governo de Angola remetesse 
anualmente a lista das ordens régias enviadas àquele governo, bem como os recibos das ordens enviadas 
ao ouvidor e provedor da Fazenda Real de Angola e ao juiz de fora de Angola. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3343. 
 

3344.  1742, Fevereiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do cavaleiro professo da 
Ordem de Cristo, António da Cunha de Andrade, solicitando licença para regressar à Corte com a sua 
família e o seu sobrinho António Pedro de Andrade, dada a necessidade de administrar a sua casa e tratar 
dos seus problemas de saúde.  
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: bilhete e instrumento em pública forma.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3344. 
 

3345.  [ant. 1742, Fevereiro, 23] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos da praça de Angola, Álvaro de Carvalho e Meneses, ao rei [D. 
João V] solicitando certidão dos livros de registo da secretaria do tribunal do Conselho Ultramarino 
atestando a dispensa que recebeu para servir em postos de Infantaria, sem embargo de ser um oficial de 
Cavalaria.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3345. 
 

3346.  [ant. 1742, Março, 9] 
REQUERIMENTO do depositário da Fazenda Real, Manuel Teixeira de Mendonça, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que lhe fosse levado em conta uma quantia que despendeu com o seu caixa, que 
cobrava o dinheiro e contava o cobre, na mesma forma que os seus antecessores tinham sido 
contemplados.  
Anexo: bilhete, requerimento e provisão.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3346. 
 

3347.  1742, Março, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre as cartas do Bispo de Angola, D. Frei António 
do Desterro [Malheiros] e do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, a 
respeito das confirmações das conezias e benefícios daquela diocese e da precedência de ambos na junta 
das missões e no cerimonial que se observava nos assentos da câmara de Luanda; acerca das jurisdições 
dos capitães-mores. 
Obs.: doc. incompl.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 188 a 191; anexo: cartas, 
aviso, provisões (cópia), carta de apresentações, bilhete, portaria, carta de nomeações e requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3347. 
 

3348.  1742, Março, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, João Jacques de Magalhães, de 24 de Julho de 1739, em resposta à ordem régia acerca das 
obras do palácio do Bispo de Angola, remetendo uma planta feita pelo engenheiro Cristóvão Martins 
Figueira que, juntamente com o conteúdo da carta, demonstrava a inutilidade da despesa que a Fazenda 
Real iria fazer nas casas em redor da Sé de Luanda por se encontrarem em ruína.  
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CARTm_001, D. 239 e 240; anexo: carta, carta 
(cópia), provisão (cópia) e portaria; anexo: cartas, carta (cópia), ofício e provisões (cópias).  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 12-A, 11 e 33; cx. 31, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3348. 
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3349.  1742, Março, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Feitoria Real da cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda], 
Francisco Lobo Barreto, atestando a vistoria e exame feitos nas aguadas dos navios que iam do porto de 
Luanda com carga de escravos com destino ao Brasil.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3349. 
 

3350.  [ant. 1742, Abril, 4] 
REQUERIMENTO do provido no lugar de ouvidor-geral de Angola, bacharel António Pereira Corte Real, ao 
rei [D. João V] solicitando provisão para também servir no cargo de provedor da Fazenda Real que estava 
anexo ao de ouvidor-geral. 
Anexo: bilhetes e provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 16 e 18. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3350. 
 

3351.  [ant. 1742, Abril, 6] 
REQUERIMENTO do capitão do patacho Jesus de Bouças e Nossa Senhora da Conceição, João Martins 
Trigueira, ao rei [D. João V] solicitando que o Conselho Ultramarino declarasse que tinha alguma carga 
para enviar para Luanda, uma vez que estava de partida para Angola.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 17.  
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3351. 
 

3352.  1742, Abril, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando que, em observância de uma ordem régia, nomeara o antigo capitão-mor da vila de 
Massangano, Francisco Xavier da Silva, como, subpretendente da edificação do corpo da guarda e da 
Feitoria de Massangano e das despesas feitas com as obras. 
Obs: contém transcrição datilografada; ver AHU_CARTm_001, D. 238. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 17-A. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3352. 
 

3353.  1742, Abril, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
queixando-se que o vedor geral, José de Miranda e Vasconcelos, não dera cumprimento à ordem régia de 
4 de Março de 1739, determinando o lugar que os vedores da gente de guerra de Angola e demais 
intervenientes deveriam ocupar na mesa durante a mostra da tropa.  
Anexo: provisão (cópia) e certidão (cópia).  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3353. 
 

3354.  [ant. 1742, Abril, 9] 
REQUERIMENTO do provido no lugar de ouvidor-geral de Angola, bacharel António Pereira Corte Real, ao 
rei [D. João V] solicitando nomeação de um sindicante para tirar residência ao seu antecessor, José de 
Miranda Vasconcelos.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3354. 
 

3355.  1742, Abril, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques da Fonseca, ao rei [D. João V] 
remetendo as relações anuais dos rendimentos dos direitos dos escravos e marfim que saíam de Angola.  
Obs.: m. est.; anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3355. 
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3356.  1742, Abril, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do provido no lugar de 
ouvidor de Angola, bacharel António Pereira Corte Real, solicitando ajuda de custo para a sua viagem à 
Angola.  
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3356. 
 

3357.  1742, Abril, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando da demora da saída da corveta Nossa Senhora da Saúde e São Domingos, de que era mestre 
Manuel Rodrigues Farto, referindo que lançou um bando a 23 de Dezembro de 1741 para que a corveta 
saísse a 15 de Janeiro de 1742, contudo findou o tempo do bando sem que ninguém carregasse escravos 
naquela embarcação, estando a impedir a saída de outras embarcações com notório prejuízo para os 
contratados. 
Anexo: ofícios (cópia).  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3357. 
 

3358.  1742, Abril, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] dando 
conta da notícia de que na posse do ouvidor-geral de Angola, José de Miranda Vasconcelos estava uma 
carta régia endereçada a si e que o dito ouvidor tinha aberto a correspondência pensando que era sobre o 
requerimento do licenciado Luís de Sousa de Magalhães, morador em Angola, solicitando provimento na 
procuradoria da Fazenda Real dado que pretendia que o seu amigo o capitão António da Cunha e Andrade 
permanecesse no dito lugar.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3358. 
 

3359.  1742, Abril, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
estranhando o facto do provedor da Fazenda Real, [José de Miranda Vasconcelos], ter enviado quantias 
em dinheiro para o Brasil sem o seu conhecimento e consentimento.  
Obs.: m. est.; anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 25 e 69. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3359. 
 

3360.  1742, Abril, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando que o provedor da Fazenda Real de Angola, José de Miranda Vasconcelos, tinha mandado dar 
baixa, de forma arbitrária, a alguns soldados a que o governador assentara praça anos atrás, com idade 
inferir à devida, entre eles, um filho do alferes Caetano Teixeira de oito anos; referindo que estando o 
signatário fora de Luanda, o provedor tinha também dado baixa ao soldado da tropa Manuel dos Santos 
remetendo certidão de idade dos mesmos soldados e lista deles, constando as suas companhias, e datas 
dos baptismos.  
Anexo: listas. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3360. 
 

3361.  1742, Abril, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando que tinha mandado tirar a residência do capitão-mor do presídio de Ambaca, Francisco Xavier, 
tendo terminado o seu tempo de serviço, e que na mesma residência ficaram apuradas as culpas do 
capitão-mor. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3361. 
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3362.  1742, Abril, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
o ouvidor-geral de Angola não fazer as audiências nos lugares públicos, desrespeitando os capítulos do 
seu regimento, que determinava que não fizesse audiências em sua casa, mas em lugares públicos onde o 
eram obrigados a fazer os corregedores das comarcas; solicitando desta forma que as sentenças 
proferidas pelo dito ouvidor fora dos lugares determinados não tivessem validade.  
Anexo: regimento (cópia de capítulos).  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3362. 
 

3363.  1742, Abril, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando que mandara o provedor da Fazenda Real de Angola, José de Miranda Vasconcelos, dar baixa 
ao ajudante supra da guarnição do terço de Luanda, Diogo Gomes de Oliveira, em virtude da violência com 
que o ajudante procedeu contra o Bispo de Angola, advertindo do atraso do provedor para dar seguimento 
a ordem. 
Anexo: ofício e provisão (cópia).  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 24 e 99. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3363. 
 

3364.  1742, Maio, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Muxima, por tempo de três anos, sendo candidato Pedro Fragoso de Freitas. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria: anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3364. 
 

3365.  1742, Maio, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de uma das companhias de Infantaria do terço pago de Angola que vagou por promoção de João 
Pereira da Cunha que exercia ao posto de capitão-mor do presídio de Ambaca, sendo candidatos Inácio 
Prates da Vide e António João de Meneses. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3365. 
 

3366.  1742, Maio, 4, Lisboa 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando que, em virtude da ordem régia para que as ferragens para o reparo da artilharia de Angola 
fossem feitas na Bahia e remetidas a Angola a fim de serem concluídas, já tinha escrito duas vezes ao 
vice-rei do Brasil representando a necessidade de dar execução à dita ordem, sem ter recebido nenhuma 
resposta do vice-rei. 
Anexo: lembrete. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3366. 
 

3367.  [ant. 1742, Maio, 23] 
REQUERIMENTO do degredado Manuel de Morais, natural da comarca de Torre de Moncorvo, ao rei [D. 
João V] solicitando certidão do que constava na sua carta de guia sobre a duração do seu degredo e a data 
em que se apresentou para cumprir o degredo. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3367. 
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3368.  1742, Junho, 2, Lisboa 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
o ouvidor e provedor da Fazenda de Angola, José de Miranda Vasconcelos se opor às suas atuações, 
tendo colocando objeção ao provimento de Bartolomeu Duarte Siqueira no posto de capitão-mor do campo 
aquando da promoção de Manuel Simões ao posto de capitão-mor de Benguela, e não dando seguimento 
ao requerimento de José Leite de Morais solicitando o ofício de meirinho da correição, alcaide e carcereiro 
da cadeia; referindo a conduta do ouvidor no caso da deixação de João Ferreira do Vale do ofício de 
contador para embarcar para o Brasil; dando conta que em diversas situações o ouvidor deixava a vara da 
Provedoria da Fazenda nas mãos do juiz com o pretexto de estar doente, sem avisar o signatário na 
qualidade de governador e capitão-general de Angola, além de fazer as audiências em casa e não no lugar 
adequado; remetendo documentos comprovativos.  
Anexo: requerimentos (cópias), portaria (cópia), carta (cópia), carta patente (cópia) e provisão (cópia).  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3368. 
 

3369.  [ant. 1742, Junho, 8] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor do presídio de Muxima, Pedro Fragoso de Freitas, 
ao rei [D. João V] solicitando ajuda de custo para a sua viagem para Angola, por ser muito pobre. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3369. 
 

3370.  [ant. 1742, Junho, 13] 
REQUERIMENTO do contratador do contrato dos escravos de Angola, Jacinto Dias Braga, ao rei [D. João 
V] solicitando que os governadores e demais ministros vendo os navios do dito contrato de partida do porto 
de Luanda para comercializar no presídio de Benguela ou para qualquer outro porto daquela conquista, 
lhes dessem os despachos necessários para comercializarem, sem quaisquer impedimentos [tal como 
determinava o capítulo vinte e dois do contrato].  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3370. 
 

3371.  1742, Junho, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, José de Miranda Vasconcelos, ao rei [D. João V] sobre 
uma quantia que colocou em arrecadação para a Fazenda Real, da qual uma parte estava totalmente 
sonegada; dando conta do aumento do valor das sobras; da pouca segurança dos feitores ou depositários 
da Fazenda Real e dos seus abonadores, cujos bens raramente chegavam para a segurança da décima 
parte do seu recebimento; das manipulações que ocorriam na eleição dos feitores da Fazenda Real; 
remetendo certidões das quantias que enviou à Corte, relativas às sobras de Angola; mencionando as 
moedas de cobre. 
Anexo: certidões e cartas. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 102; cx. 33, doc. 35 e 14. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3371. 
 

3372.  1742, Junho, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, João Jacques de Magalhães, de 29 de Dezembro de 1740, em resposta à provisão de 4 de Abril 
de 1740, acerca da necessidade de reparar a fortaleza do presídio de Massangano, das peças de artilharia 
para o presídio de Pedras [Negras], remetendo relação da artilharia que tirou dos navios mercantes para 
fornecer Angola.  
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: provisão (cópia), relação (cópia) e carta. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 36; cx. 32, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3372. 
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3373.  1742, Junho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real e vedor geral de Angola, José de Miranda de Vasconcelos, ao rei [D. 
João V] acerca do provimento de pessoas nos cargos e ofícios em Angola, advertindo que o governador e 
capitão-general de Angola, [João Jacques de Magalhães], assentou praça a alguns filhos dos oficiais do 
terço sem terem a idade permitida por lei; defendendo-se das queixas do dito governador e remetendo 
certidão referente à idade de todos os soldados que assentaram praça; referindo que [a companhia do] 
terço [de Angola] era composto maioritariamente por degredados e negros, e os filhos menores dos oficiais 
eram os melhores soldados do dito terço. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3373. 
 

3374.  1742, Junho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real e vedor geral de Angola, José de Miranda de Vasconcelos, ao rei [D. 
João V] dando conta das remessas em dinheiro que mandou à Corte, das sobras das despesas da 
Provedoria de Angola, em cumprimento a uma ordem régia que encontrou naquela provedoria; acerca da 
remessa dos rendimentos dos direitos novos desde o ano de 1718; das quantias que descobriu estarem 
sonegadas; sobre estar a averiguar nos livros de registo se os rendimentos dos novos direitos dos ofícios e 
cargos de Angola vinham a ser devidamente remetidos para Portugal; remetendo certidões atestando as 
remessas de dinheiro que fez.  
Obs.: doc. incompleto.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3374. 
 

3375.  [ant. 1742, Julho, 5] 
REQUERIMENTO de D. Isabel Maria Xavier, mulher do capitão-mor de Massangano, Manuel Pereira de 
Azevedo, ao rei [D. João V] solicitando receber o pagamento já vencido do segundo quartel que o seu 
marido lhe deixou de parte do seu soldo, dado que ela se encontrava na folha da família do Conselho 
Ultramarino.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3375. 
 

3376.  [ant. 1742, Julho, 7] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor de Caconda, Francisco Roque Souto, ao rei [D. 
João V] solicitando certidão atestando a forma como se procediam às mercês de ajuda de custo aos 
capitães-mores para a viagem a Angola, em virtude de necessitar requerer a mesma mercê. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 42.  
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3376. 
 

3377.  [ant. 1742, Julho, 11] 
REQUERIMENTO do fidalgo da Casa Real, António José de Lima, ao rei [D. João V] solicitando ser provido 
numa das companhias de Infantaria vagas em Angola, em satisfação aos seus serviços e por pertencer a 
uma das mais importantes famílias de Angola.  
Obs.: m. est.; anexo: requerimentos, informação, autos, certidões, fé de ofícios, carta de nomeação e carta 
patente. 
AHU-Angola, cx. 25, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3377. 
 

3378.  1742, Julho, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do juiz de fora de Angola, Luís de Moura Coutinho, ao rei [D. João V] informando que quando 
exerceu o cargo de ouvidor de Angola, por impedimento do ouvidor José de Miranda Vasconcelos, tinha 
tirado a residência do falecido governador e capitão-general de Angola, Paulo Caetano de Albuquerque, 
que governou entre 1726 e 1732, da qual remetia os autos. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3378. 
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3379.  1742, Julho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando e pedindo seguimento do requerimento feito pelo procurador da Coroa e Fazenda Real, 
bacharel Luís de Sousa Magalhães, queixando-se dos procedimentos dos provedores da Fazenda Real, 
tendo o atual provedor da Fazenda de Angola mandado prender o escrivão da Feitoria Real Manuel Martins 
de Aguiar sem culpa formalizada. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 46; cx. 32, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3379. 
 

3380.  1742, Julho, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [secretario do governo de Angola], João José de Lima, ao rei [D. João V] remetendo a lista das 
ordens enviadas para o reino de Angola no ano de 1741, que ficaram registadas na secretária daquele 
governo e sete recibos das ordens enviadas ao ouvidor e provedor de Angola, José de Miranda 
Vasconcelos, e ao juiz de fora de Angola, Luís de Moura Coutinho. 
Anexo: provisão (cópia), escrito e recibos. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3380. 
 

3381.  1742, Agosto, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
queixando-se do procedimento do ouvidor e provedor da Fazenda Real, José de Miranda Vasconcelos, que 
colocou impedimento à prorrogação do provimento de João Ferreira Vale no ofício de contador de Angola, 
preferindo para ocupar o dito ofício um pardo de nome Manuel Teixeira de Mendonça, contudo já se tinha 
passado provisão para João Ferreira Vale, que por sua vez tinha pago o bilhete, dado que a deixação do 
ofício requerido pelo contador não lhe tinha sido concedida. 
Anexo: requerimentos, provisão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3381 
 

3382.  1742, Agosto, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] dando 
conta da chegada de um navio francês oriundo da cidade de Bordéus, com rota para Cabinda, pedindo 
hospitalidade para poder consertar o leme e abastecer-se; tendo ordenando que o ouvidor-geral Luís de 
Moura Coutinho fosse a bordo da embarcação com os seus oficiais para examiná-la, tendo demorado na 
entrega dos autos do exame. 
Anexo: ofício (cópia), portaria, autos e instrumentos em pública forma.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3382. 
 

3383.  1742, Setembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Caconda, por tempo de três anos, para suceder Belchior Raposo Pimentel, 
sendo candidato Francisco Roque de Souto. 
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: carta e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3383. 
 

3384.  1742, Setembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do capitão de cavalos de 
Angola, Álvaro de Carvalho e Meneses, solicitando dispensa para o seu neto, Francisco Matoso de 
Andrade, assentar praça de soldado em qualquer Regimento, por ser de menor idade. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3384. 
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3385.  1742, Setembro, 12, Rio de Janeiro 
CONHECIMENTO atestando que o almoxarife da Fazenda Real [do Rio de Janeiro], Agostinho Ferreira 
Pinto, mandou no cofre da nau capitania Nossa Senhora de Madre de Deus, uma certa quantia [vinda de 
Angola], por conta dos ornamentos que foram para a Sé da cidade de Luanda, para se entregar ao 
Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3385. 
 

3386.  1742, Setembro, 12, Rio de Janeiro 
CONHECIMENTO atestando que o almoxarife da Fazenda Real [do Rio de Janeiro], Agostinho Ferreira 
Pinto, mandou no cofre da nau capitania Nossa Senhora da Piedade, certa quantia vinda da Provedoria de 
Angola, para se entregar ao Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3386. 
 

3387.  1742, Setembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Massangano, sendo candidatos Manuel Correia Leitão, Pedro da Costa Ramos e Inácio 
Pereira Marins. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3387. 
 

3388.  1742, Setembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
ajudante de tenente do governo de Angola, que se achava vago por falecimento de José Luís da Costa, 
sendo candidatos Manuel Florim Correia, Álvaro de Carvalho e Meneses e Manuel Matoso de Andrade. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: carta (cópia).  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 35, D. 3388. 
 

3389.  1742, Outubro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] satisfazendo o que o monarca ordenou na consulta 
[de 21 de Agosto de 1742] sobre requerimento do provido no posto de capitão-mor do presídio de Muxima, 
Pedro Fragoso de Freitas, solicitando ajuda de custo para a viagem a Angola. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: consulta e requerimentos.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3389. 
 

3390.  1742, Outubro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do bacharel formado na 
Universidade de Coimbra e proprietário do ofício de escrivão da Fazenda Real de Angola, Nicolau Antunes 
de Almeida, solicitando alvará para poder renunciar ao dito ofício que lhe pertencia por falecimento do seu 
pai Manuel Antunes de Almeida. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3390. 
 

3391.  [ant. 1742, Outubro, 13] 
REQUERIMENTO do físico-mor de Angola, Romeu Guerreiro Camacho e Aboim, ao rei [D. João V] 
solicitando decreto para se aposentar com o soldo da sua patente de físico-mor, por se encontrar pobre e 
desempregado. 
Anexo: lista. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3391. 
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3392.  1742, Outubro, 13, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Pedras [Negras], por tempo de três anos, dado o falecimento de Francisco 
Matoso de Andrada, sendo candidatos Bartolomeu Duarte de Sequeira, Pedro Fragoso de Freitas, Joaquim 
Teixeira de Mendonça e Manuel de Sousa. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3392. 
 

3393.  [ant. 1742, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do sacerdote do hábito de São Pedro, padre Manuel dos Santos Machado, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão de mantimentos na forma de estilo, uma vez que foi apresentado como vigário 
da igreja de Nossa Senhora dos Remédios da Praia da cidade de Luanda no reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3393. 
 

3394.  [ant. 1742, Novembro, 26] 
REQUERIMENTO dos opositores à Companhia de Infantaria vaga no reino de Angola ao rei [D. João V] 
solicitando a reforma da consulta para a nomeação de pessoas para a dita companhia, uma vez que a 
consulta foi feita mas não chegou a baixar. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3394. 
 

3395.  [ant. 1742, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO do antigo coronel de Cavalaria do Rio Grande do Norte, Caetano de Melo e 
Albuquerque, ao rei [D. João V] solicitando ser provido no posto de capitão-mor do presídio de Benguela. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3395. 
 

3396.  [ant. 1742, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO do catequizador da liberdade dos pretos, padre Manuel da Costa Rodrigues, ao rei [D. 
João V] solicitando ser provido como capelão-mor do terço da guarnição da praça, pelo falecimento do 
padre Francisco Rodrigues da Silva. 
Obs.: m. est.; anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 62; cx. 32, doc. 76 e 77. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3396. 
 

3397.  1742, Dezembro, 22, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, João Jacques de Magalhães, de 22 de Julho de 1742, informando que na frota antecedente já dera 
conta da deserção dos soldados degredados para o Luango e que à vista disso pedia que o monarca 
ordenasse que as instâncias judiciais das cidades de Lisboa e Porto fizessem as devidas diligências e 
exames sobre os ditos desertores, dado que teve notícias de que muitos deles se encontravam na Corte e 
na cidade do Porto.  
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: relação, parecer e carta. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 45 e 48. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3397. 
 

3398.  [ca. 1742] 
MAPA das despesas com as nove companhias do terço da guarnição da praça de Angola; os cinco 
presídios de Angola, dos dois de Benguela e Caconda no ano de 1742. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3398. 
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3399.  [ca. 1742] 
Relação dos livros [em branco] que se remeteram a Angola. 
AHU-Angola, cx. 179, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3399. 
 

3400.  [post. 1742] 
MAPA das despesas feitas com o pagamento aos filhos da folha, seculares e eclesiásticos, durante o ano 
de 1742. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3400. 
 

3401.  [post. 1742] 
LISTA das cartas régias enviadas ao governador e capitão-general de Angola, [João Jacques de 
Magalhães], durante o ano de 1742. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3401. 
 

3402.  1743, Janeiro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] acerca 
do estado de conservação do poço de Maianga, que se encontrava com o alicerce arruinado, do pouco 
cuidado da câmara com o dito poço, mencionando os procedimentos do antigo ouvidor de Angola José de 
Miranda [Vasconcelos] e do vereador Caetano Pereira de Almeida; pedindo que a quantia anualmente 
atribuída à visita de manutenção ao poço, paga à câmara, fosse restituída pelos responsáveis, punindo 
também os juízes de fora Matias da Fonseca Tavares e Manuel dos Reis Pereira que já estavam na Corte. 
Obs.: juntou-se a carta dos oficiais da câmara de 16 de Maio de 1744 e a do governador de 24 de Julho de 
1744 por fazerem parte do processo; anexo: cartas, certidões e carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 68; cx. 34, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3402. 
 

3403.  [ant. 1743, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO do cidadão inglês Henrique Martiman, morador na cidade de Luanda, ao rei [D. João V] 
solicitando ordens para que o físico-mor e o governador e capitão-general de Angola não interferissem, 
nem perturbassem o seu exercício de medicina em Angola. 
Anexo: carta, atestado, instrumento em pública forma e requerimento.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3403. 
 

3404.  [ant. 1743, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO do alferes de Infantaria do terço pago da praça de Angola, António José de Lima, filho 
do secretário do governo de Angola, João Coelho de Lima e D. Andreza Botelho de Paiva, solicitando 
ordem aos escrivães para que atestassem o que constava nos seus cartórios acerca do suplicante, para 
que corresse a folha pela qual queria demonstrar não ter culpas, para efeitos de alguns requerimentos que 
tinha feito. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3404. 
 

3405.  1743, Janeiro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
remetendo o requerimento do único pedreiro e mestre branco ca cidade [de Luanda], Feliciano da Cruz 
Trindade, solicitando o aumento do seu jornal [pagamento], dado os seus baixos rendimentos.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 72; cx. 32, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3405. 
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3406.  1743, Janeiro, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
o provimento do posto de mestre de campo ad honorem e capitão-mor de Benguela, informando que 
devido à idade avançada e ao clima de Benguela a pessoa que ocupava o posto tinha pedido muitas 
licenças para cura-se em Luanda, ficando o governo daquele presídio entregue ao capitão de Infantaria, 
Roque [Vieira] de Lima; mencionando a falta de homens maduros e inteligentes naquele presídio. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 32, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3406. 
 

3407.  [ant. 1743, Fevereiro, 4] 
REQUERIMENTO do Bispo de Angola, [frei António do Desterro Malheiros], ao rei [D. João V] solicitando a 
conclusão das obras do palácio episcopal, em virtude de se encontrar a viver em péssimas acomodações, 
juntamente com a sua família.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3407. 
 

3408.  1743, Fevereiro, 7, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, João Jacques de Magalhães, de 4 de Maio de 1742, sobre o estado de ruína de todas as fortalezas 
de Angola e da falta de oficiais alvinos para proceder aos reparos.  
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: carta e provisão (provisão).  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 87 e 30. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3408. 
 

3409.  [ant. 1743, Fevereiro, 15] 
REQUERIMENTO do padre António de Oliveira Rocha, morador em Angola, ao rei [D. João V] solicitando 
receber os seus soldos vencidos desde o dia em que foi feito o seu assento como capelão do terço da 
cidade de Luanda, no qual foi provido por morte do padre Francisco Rodrigues Silva. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3409. 
 

3410.  [ant. 1743, Fevereiro, 18] 
REQUERIMENTO do depositário da Fazenda Real, capitão Manuel Martins, natural da cidade de Luanda, 
ao rei [D. João V] solicitando provisão, na forma de estilo, para pagar uma determinada quantia a um 
caixeiro para o auxiliar no exercício do cargo. 
Anexo: certidão e provisão.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3410. 
 

3411.  1743, Março, 1, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Ambaca por tempo de três anos, sendo candidatos Manuel de Andrade, 
Joaquim Teixeira de Mendonça e Domingos Álvares Feiteira.  
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: bilhete e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 77 e 67. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3411. 
 

3412.  1743, Março, 1, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de uma das companhias de Infantaria do terço pago da praça de Angola que vagou por falecimento 
de António Machado Homem, sendo candidatos António José de Meneses e António José de Lima. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3412. 
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3413.  1743, Março, 1, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de uma das companhias de Infantaria do terço pago da praça de Angola que vagou por falecimento 
de João Correia, sendo candidatos Félix José Nogueira e António José de Lima.  
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3413. 
 

3414.  1743, Março, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] queixando-
se que o governador daquele reino tinha estranhado as baixas que dera a alguns soldados, na 
conformidade com o capítulo 44 do regimento das fronteiras, que no acto da mostra se encontravam 
doentes ou impossibilitados de servir, como foi o caso de Manuel Rodrigues soldado da companhia do 
capitão Vitoriano de Faria e Melo, de António João soldado da companhia do capitão João Pereira da 
Cunha e de António Álvares soldado da guarnição do forte de Nossa Senhora da Guia. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3414. 
 

3415.  [ant. 1743, Março, 6] 
REQUERIMENTO do alferes de Infantaria paga, Francisco de Barros da Silva, ao rei [D. João V] solicitando 
ser admitido como opositor numa das duas companhias do Regimento de Infantaria que estavam vagas, 
sem embargo de os seus documentos terem chegado ao Conselho Ultramarino depois de expirados os três 
editais para as nomeações. 
Anexo: aviso.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3415. 
 

3416.  [ant. 1743, Março, 9] 
REQUERIMENTO de Maria de Seixas Pinto, casada com Manuel de Morais, degredado para o reino de 
Angola por tempo de cinco anos, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que findo o tempo do degredo 
o governador e capitão-general de Angola não o impedisse de regressar para sua casa. 
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3416. 
 

3417.  [ant. 1743, Abril, 3] 
REQUERIMENTO do comissário Joaquim dos Santos ao rei [D. João V] solicitando licença para entrar e 
sair dos portos de Angola e de Benguela, e demorar em Benguela o tempo que fosse necessário, uma vez 
que estava de partida para o reino de Angola, na prómina monção, em direitura ao presídio de Benguela, 
com várias mercadorias. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3417. 
 

3418.  1743, Abril, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
a pólvora que se encontrava no forte de São Miguel e da necessidade de se lhe dar a devida providência e 
metê-la em quitos novos para a sua conservação; informando das diligências do antigo ouvidor de Angola, 
José de Miranda [e Vasconcelos] e do atual ouvidor António Pereira Corte Real.  
Obs.: m. erst.; anexo: carta e ofício (cópia).  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 89 e 90. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3418. 
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3419.  1743, Abril, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] sobre a ordem régia 
de 21 de Dezembro de 1740 para que todos os serventuários, dos ofícios que não tivessem proprietários, 
contribuíssem com o terça parte do seu rendimento anua, dando fiança idónea, e os serventuários cujos 
ofícios não tinham rendimentos e os que só aferiam determinada quantia não pagariam a dita terça parte.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3419. 
 

3420.  1743, Abril, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] remetendo certidão 
pela qual constava que enviara para a Bahia duas letras de uma determinada quantia procedente do 
rendimento dos novos direitos do ano de 1742, em cumprimento a uma ordem régia, sendo que uma parte 
era para cobrir o contrato do vinho e aguardentes.  
Anexo: certidões.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3420. 
 

3421.  1743, Abril, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do boticário e familiar do Santo 
Ofício, capitão Pedro Marques Pereira, solicitando provisão com ordem para exercer práticas medicinais 
em Angola, sem embargo de ali haver um físico-mor, não tencionando exercer contra o seu regimento; o 
conselho analisou o parecer do físico-mor do Reino, Cipriano de Pina Pestana. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: requerimentos, bilhete, certidões e carta. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 94, 84 e 86. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3421. 
 

3422.  1743, Abril, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] em 
resposta a uma ordem régia sobre a continuidade da obra das casas que circundavam a Sé de Luanda e 
serviam de moradia para o Bispo de Angola, tendo ficado telhada com aliconde; informando da quantia em 
dinheiro despendida na obra e dos inconvenientes para a viabilidade da dita obra.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3422. 
 

3423.  1743, Maio, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando que o antigo ouvidor-geral de Angola, José de Miranda e Vasconcelos não tinha tomado as 
contas a nenhum dos feitores e almoxarifes e que viajara para a Bahia em 27 de Abril, sem se saber como 
ficaria o andamento da prestação de contas do feitor Frutuoso da Rocha [Pereira de Sampaio], sendo que 
este expediente ficaria a cargo de António Pereira Corte Real; dando conta que o antigo ouvidor tinha 
deixado fiança de uma certa quantia em ouro e prata que lhe tinha sido embargada das matrículas, 
aguardando ordem régia sobre se o dito dinheiro pertencia ao antigo ouvidor ou aos vereadores; afirmando 
que o dito ouvidor não tinha dado execução à ordem régia para a criação de um cofre em que se 
recolhesse o dinheiro e as livranças dos ausentes. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3423. 
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3424.  1743, Maio, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, João Jacques de Magalhães, de 12 de Abril de 1742, acerca do procedimento dos religiosos da 
Terceira Ordem de São Francisco que, na qualidade de missionários, ocupavam o convento de São José, 
repetindo a representação que já tinha sido feita pelo seu antecessor Rodrigo César de Meneses, devido 
às muitas queixas contra os frades.  
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: requerimento, cartas, declarações (cópias), ofícios 
(cópias) e portaria.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 97 e 21. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3424. 
  

3425.  1743, Junho, 8, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do ouvidor e provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao governador e 
capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, informando da opinião do capitão Manuel Matoso 
de Andrade acerca das despesas que seriam feitas com a obra das casas que circundavam a Sé de 
Luanda.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3425. 
 

3426.  1743, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
as informações que o escrivão das execuções, Pedro dos Santos Velho, dera acerca da arrematação dos 
bens do almoxarife e da conveniência em ficar para a Fazenda Real o valor da arrematação dos bens e da 
venda de um arimo do capitão Bernardo Gomes de Almeida, para execução de Manuel Moreira Rangel. 
Obs.: m. est.; anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3426. 
 

3427.  1743, Julho, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
o alcance das contas do falecido depositário da Fazenda Real, Frutuoso Pereira Sampaio; informando que 
o ouvidor de Angola, José de Miranda Vasconcelos, encontrava-se ausente na Bahia e por isso não 
saberia dar conta do estado da Fazenda Real, tendo nomeado para a ocupação o capitão-mor Manuel de 
Ornelas e Vasconcelos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3427. 
 

3428.  [ant. 1743, Julho, 29] 
REQUERIMENTO do escrivão da Feitoria e marcador dos escravos que iam para o Brasil, coronel 
Francisco Lobo Barreto, ao rei [D. João V] solicitando provisão para continuar na serventia do dito ofício por 
tempo de um ano. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: bilhete e provisão. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3428. 
 

3429.  [ant. 1743, Julho, 30] 
REQUERIMENTO do mestre da corveta Nossa Senhora das Mercês e Santo António e Almas, António 
Moreira Lisboa, ao rei [D. João V] solicitando que o Conselho Ultramarino declarasse se tinha alguma 
carga para enviar para Angola, uma vez que o suplicante pretendia por carga para Angola na primeira 
ocasião ou com nau de licença. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3429. 
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3430.  [ant. 1743, Julho, 30] 
REQUERIMENTO do provido na capitania-mor de Benguela, Manuel Gonçalves de Andrade, ao rei [D. 
João V] solicitando os papéis que entregou na secretaria do Conselho Ultramarino por necessitar deles 
para fazer um novo requerimento.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3430. 
 

3431.  [ant. 1743, Agosto, 27] 
REQUERIMENTO do mestre da corveta São Miguel e Armas, António Gonçalves Moura, ao rei [D. João V] 
solicitando que o Conselho Ultramarino declarasse se pretendia enviar alguma carga para o reino de 
Angola. 
Anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3431. 
 

3432.  [ant. 1743, Agosto, 27] 
REQUERIMENTO do mestre da corveta São Miguel e Armas, António Gonçalves Moura, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que pudesse ir ao porto de Benguela para resgatar escravos e transportá-los para 
o Rio de Janeiro. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3432. 
 

3433.  [ant. 1743, Setembro, 7] 
REQUERIMENTO do provido na capitania-mor de Benguela, Manuel Gonçalves de Andrade, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para receber os seus soldos desde o dia que embarcasse para Angola.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3433. 
 

3434.  [ant. 1743, Setembro, 7] 
REQUERIMENTO do provido na capitania-mor de Benguela, Manuel Gomes de Andrade, ao rei [D. João V] 
solicitando carta patente de confirmação do posto de capitão de Infantaria do Regimento do distrito de 
Quanza, no qual foi provido pelo governador e capitão-general de Angola [João Jacques de Magalhães]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3434. 
 

3435.  1743, Setembro, 9, Lisboa  
CARTA do solicitador da Fazenda Real, Francisco de Sales Rodrigues, ao rei [D. João V] sobre a citação 
do capitão Vitorino António de Meneses e de sua mulher Joana Leitão Arnoso, acerca de uma causa de 
apelação enviada de Angola pelo ouvidor. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3435. 
 

3436.  1743, Setembro, 12, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento dos caixas, na Corte, do 
contrato dos diamantes, Francisco Ferreira da Silva e Jorge Pinto de Azevedo, solicitando receber os 
diamantes da segunda remessa do contrato, dado que já tinham pago a fiança estabelecida pela 15.ª 
condição do dito contrato. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: contrato (cópia de condição), consulta, termo de 
obrigação e fiança, certidão e carta. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3436. 
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3437.  1743, Setembro, 16, Lisboa  
CARTA do solicitador da Fazenda Real, Francisco de Sales Rodrigues, ao rei [D. João V] sobre a citação 
de Roque Pereira Pardal acerca da apelação crime que foi remetida pelo juízo da Ouvidoria geral de 
Angola. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 109. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3437. 
 

3438.  1743, Setembro, 17, Lisboa  
CARTA do solicitador da Fazenda Real, Francisco de Sales Rodrigues, ao rei [D. João V] sobre citar o 
bacharel António Nunes da Costa acerca de uma apelação crime enviado do juízo da Ouvidoria Geral de 
Angola.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 110. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3438. 
 

3439.  [ant. 1743, Setembro, 17] 
REQUERIMENTO do bacharel Luís de Sousa Magalhães, ao rei [D. João V] solicitando receber novo 
provimento para o cargo de procurador da Coroa de Angola, no qual tinha sido provido antes pelo 
governador e capitão-general de Angola, [João Jacques de Magalhães].  
Anexo: bilhetes, requerimentos, certidões, sentença de justificação.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3439. 
 

3440.  1743, Setembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, João Jacques de Magalhães, em carta de 28 de Janeiro de 1743, dando conta do grande trabalho 
que tinha o secretário do governo de Angola, João José de Lima, com o expediente do governo, e dado o 
seu limitado ordenando achava justo que lhe fosse acrescentado o ordenado, representando ainda ser 
preciso dois oficiais para servirem naquela secretaria. 
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: certidão, carta e bilhete.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 111 e 73. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3440. 
 

3441.  1743, Setembro, 24, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino acerca da nomeação de pessoas para o governo de Angola, sendo 
candidatos o general da província do Alentejo, António Teles, brigadeiro D. Filipe de Alarcão Mascarenhas 
e o sargento-mor de Cavalaria do Regimento de Moura, Manuel Freire de Andrade. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3441. 
 

3442.  1743, Setembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre uma consulta do Desembargo do Paço 
acerca da carta do governador e capitão-general de Angola, [João Jacques de Magalhães], informando dos 
procedimentos do ouvidor de Angola, [José de Miranda de Vasconcelos] contra o Bispo de Angola, [D. Frei 
António do Desterro Malheiros].  
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: carta e parecer. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 113 e 112. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3442. 
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3443.  1743, Outubro, 7, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] satisfazendo a resolução na consulta de 9 de 
Setembro de 1742, sobre carta do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, 
[de 27 de Fevereiro de 1741], acerca da queixa de o Bispo de Angola, [frei António do Desterro Malheiros], 
contra o ajudante supra da praça de Luanda, Diogo Gomes de Oliveira, e a devassa tirada pelo ouvidor-
geral daquele reino, [António Pereira Corte Real], conforme carta de 18 de Abril de 1743. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: consulta, ofício (cópia), instrumento em pública 
forma, carta e provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 7; cx. 33, doc. 54; cx. 32, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3443. 
 

3444.  1743, Novembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
as dúvidas entre o escrivão da Fazenda Real e Matrícula da gente da guerra, António da Silva Lisboa, cuja 
provisão terminou a 14 de Novembro de 1741, e o novo escrivão com nomeação régia, Belchior Rodrigues 
da Silva, em virtude do governador e capitão-general de Angola ter passado nova provisão ao escrivão 
cessante enquanto aguardava uma nomeação régia. 
Obs.: m. est.; anexo: provisões (cópia), documentos comprovativos e cartas. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 56 e 57. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3444. 
 

3445.  1743, Novembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] dando 
conta da execução da ordem contida na provisão de 16 de Maio de 1743 acerca do requerimento do físico-
mor de Angola, Eusébio Catela Lemos, queixando-se dos mestres curadores e mezinheiros e solicitando 
reforma do seu regimento para melhor poder atuar no que dizia respeito às pessoas que exerciam 
medicina e processos de cura em Angola sem nenhuma legitimidade, evitando assim, o uso de 
medicamentos corruptos [estragados] e falsificados que vinham causando muitas mortes, mediante o 
parecer do dito governador e do físico-mor da corte, Dr. Cipriano de Pina Pestana e dos documentos 
comprovativos.  
Obs.: m. est.; anexo: provisões, certidões, cartas, requerimentos e informação. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3445. 
 

3446.  1743, Novembro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
carta régia ,de 12 de Novembro de 1739, ordenando que as ferragens para os reparos da artilharia 
existentes nos fortes de Angola fossem feitas naquele reino e remetidos para a Bahia para ali serem 
findados e enviados de volta para Angola e pedindo que o monarca advertisse ao vice-rei do Brasil [conde 
das Galveias, André de Melo e Castro], para que desse cumprimento à ordem régia. 
Obs.: m. est.; anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 120 e 117. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3446. 
 

3447.  1743, Novembro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando o seu parecer sobre se acrescentar o jornal diário dos oficiais que serviam nas obras; 
remetendo a portaria pela qual se mandou tomar os laudos aos moradores mais antigos [de Luanda] e que 
tinham feito mais obras.  
Obs.: m. est.; anexo: portaria.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3447. 
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3448.  1743, Novembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] remetendo 
certidão atestando que enviou para a Provedoria-mor da Bahia o rendimento dos últimos dois anos do 
contrato dos vinhos e aguardentes e o rendimento dos direitos novos do ano de 1742, bem como a 
importância respeitante aos livros que recentemente tinham ido para o serviço da Provedoria de Angola. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 121 e 119. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3448. 
 

3449.  1743, Novembro, 22, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] satisfazendo a resolução régia sobre requerimento 
do ajudante da guarnição da praça de Luanda, Diogo Gomes de Oliveira, solicitando que fosse nomeado 
para o seu caso um ministro que conhecesse a acusação que estava a ser alvo, uma vez que se 
encontrava preso na cadeia da Corte para onde fora remetido de Angola. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: requerimento e parecer. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 7; cx. 33, doc. 114 e 122. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3449. 
 

3450.  [ca. 1743] 
REQUERIMENTO de António Rebelo de Mesquita, Inácio Barroso Vieira de Lima e Manuel de Sequeira de 
La Penha, ao rei [D. João V] solicitando ordem para a sua retirada do Rio de Janeiro em direção ao reino 
de Angola. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimentos e informação. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 124 e 123. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3450. 
 

3451.  [ant. 1744, Janeiro, 8]  
REQUERIMENTO do sargento-mor, José Teixeira da Fonseca, e da sua mulher D. Ana Azevedo Leite, 
moradores em Angola, ao rei [D. João V] solicitando licença para irem a qualquer porto do Brasil, sem que 
o governador e capitão-general de Angola os impedise, para saírem de um clima que lhes causa achaques, 
alegando os serviços prestados naquele reino. 
Anexo: certidões e cartas patentes. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3451. 
 

3452.  [ant. 1744, Janeiro, 11]  
REQUERIMENTO de D. Maria Barbara, viúva do capitão-mor de Cambambe, Jerónimo da Silva Freire, 
solicitando uma mesada anual para o sustento da sua família, em atenção à sua pobreza e à dos seus três 
filhos menores.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3452. 
 

3453.  1744, Janeiro, 17, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Caconda, sendo único candidato José Fernandes de Sá. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: edital e bilhete.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 3; cx. 33, doc. 115. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3453. 
 

3454.  1744, Fevereiro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
cumprimento de uma provisão régia em resposta a uma representação do Bispo de Angola, [frei António do 
Desterro], determinando que fosse dado certa quantia de côngrua anual ao vigário geral e ao promotor do 
Bispado que iriam auxiliar, sendo que o prelado tinha bacharéis para ocupar os ditos cargos. 
Obs.: m. est.; anexo: provisões (cópias), portarias (cópias), informação e carta.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 5; cx. 35, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3454. 
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3455.  1744, Março, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando das pretensões do alferes de Infantaria do terço, Francisco de Barros da Silva, em ser provido 
no posto de capitão-mor de um dos presídios de Angola, em satisfação aos seus serviços, realçando 
considerar não ser conveniente que o suplicante fosse provido numa das capitanias por não o considerar 
digno.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3455. 
 

3456.  [ant. 1744, Março, 21] 
REQUERIMENTO de Diogo Gomes do Livramento, ao rei [D. João V] solicitando ser solto, em execução da 
sentença que decretou o seu livramento, dado que se encontrava preso na cadeia da Corte para onde 
chegou remetido de Angola. 
Obs.: m. est.; anexo: aviso. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3456. 
 

3457.  [ant. 1744, Março, 21] 
REQUERIMENTO do secretário do governador e capitão-general de Angola, João José de Lima, ao rei [D. 
João V] solicitando a suspensão do edital da porta da secretaria para a nomeação de um oficial para a 
secretaria do governo de Angola, ficando ao seu critério na qualidade de secretário daquele governo.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3457. 
 

3458.  [ant. 1744, Março] 
REQUERIMENTO do homem pardo, Manuel de Sequeira, ao rei [D. João V] solicitando licença para 
embarcar para o presídio de Benguela, uma vez que tinha saído de Angola por ordem do governador, e 
depois ter estado preso na ilha das Cobras [Brasil], encontrando-se atualmente já solto e com limitações 
físicas para trabalhar.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3458. 
 

3459.  [ant. 1744, Abril, 26] 
REQUERIMENTO de Filipe Pegado Filgueira ao rei [D. João V] solicitando patente de confirmação do 
posto de sargento-mor das conquistas de Angola, no qual fora provido pelo governador e capitão-general 
de Angola, [João Jacques de Magalhães], aquando da promoção de Francisco Evangelho Vieira.  
Anexo: carta patente.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3459. 
 

3460.  1744, Maio, 2, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do provedor da Fazenda Real de 
Angola, António Pereira Corte Real, de 21 de Março de 1743, a respeito da melhor arrecadação que devia 
ter o preço do contrato dos direitos dos escravos que saíam de Angola.  
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: certidões, cartas, requerimento e auto. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 14, 15 e 16. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3460. 
 

3461.  1744, Maio, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO de papéis dos serviços de Manuel da Silva Guimarães em Angola no posto de capitão dos 
moradores da ilha de São João de Cazanga.  
Anexo: informação de serviço.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3461. 
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3462.  [ant. 1744, Maio, 27, Lisboa] 
REQUERIMENTO do ajudante de Infantaria pago do terço de Luanda, Diogo Gomes de Oliveira, ao rei [D. 
João V] solicitando receber alta do seu posto, uma vez que lhe fora dada baixa do dito posto sem ter sido 
sentenciado pelo auditor-geral da gente da guerra e já se encontrar solto da cadeia da Corte, para onde 
veio remetido de Angola e por estar preparado para embarcar na frota do Rio [de Janeiro] para acudir a sua 
mulher e filhos. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão, instrumento em pública forma e auto. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 23 e 17; cx. 32, doc. 30 e 61;  
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3462. 
 

3463.  [ant. 1744, Junho, 10] 
REQUERIMENTO do ex-ouvidor e provedor da Fazenda Real de Angola, José de Miranda de Vasconcelos, 
ao rei [D. João V] solicitando certidão do Conselho Ultramarino, sobre o seu tempo de serviço para poder 
juntar à sua residência. 
Obs.: juntaram-se mais requerimentos relativos ao processo da sua residência; anexo: requerimentos, 
certidão e cartas.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 25, 37, 39, 40 e 43. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3463. 
 

3464.  1744, Julho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] dando 
conta da morte do capitão-mor do presídio de Benguela, Manuel Gonçalves de Andrade, em Maio de 1744, 
e pedindo que fosse nomeado novo capitão-mor para o dito presídio, sem embargo do capitão de Infantaria 
João Rego ter vindo ocupar o posto interinamente nalgumas situações de ausência dos capitães-mores. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3464. 
 

3465.  1744, Julho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
remetendo dois mapas da receita e despesas da Fazenda Real daquele reino do ano de 1742, nos quais 
estava descriminado o valor das sobras do dito ano; sobre se averiguar se algumas despesas, 
nomeadamente as pensões da Misericórdia de Luanda, entravam no contrato de Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3465. 
 

3466.  1744, Julho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
remetendo um auto acerca da arribada do navio inglês, Nasou, e também dando conta da entrada de uma 
embarcação francesa [no porto de Luanda]. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3466. 
 

3467.  1744, Julho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
ordem régia para se liquidarem as contas do falecido feitor de Angola, Frutuoso da Rocha Pereira de 
Sampaio, informando que já tinha advertido ao provedor da Fazenda Real de Angola, [António Pereira 
Corte Real] da necessidade de se executar a dita ordem porque até ao presente não tinha feito nenhuma 
diligência, atrasando assim o envio dos mapas da receita e despesa por ser necessário carregar na receita 
a importância da conta do falecido feitor, bem como os três meses dos soldos do ajudante Diogo Gomes de 
Oliveira. 
Anexo: carta e portaria. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 31 e 30; cx. 33, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3467. 
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3468.  1744, Julho, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
ter mandado depor e devassar o capitão-mor de Caconda, Belchior Raposo Pimentel, por má conduta no 
comando daquele presídio; referindo os actos que levaram a que mandasse tirar a residência aos capitões-
mores de Ambaca, Francisco Xavier e Pedro Matoso de Andrade; remetendo os autos de testemunhas e 
demais papéis da residência de Pedro Matoso de Andrade; afirmando que também mandara depor o 
capitão-mor de Cambambe, Salvador de Sousa. 
Obs.: m. est.; anexo: carta e provisão (cópia).  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 32, 123 e 133. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3468. 
 

3469.  [ant. 1744, Julho, 26] 
REQUERIMENTO do físico-mor de Angola, Eusébio Catela de Lemos, ao rei [D. João V] solicitando que se 
juntasse o seu regimento antigo, por certidão autenticada, ao requerimento pelo qual pediu que o mesmo 
regimento fosse reformado.  
Obs.: doc. cosido; anexo: auto. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3469. 
 

3470.  1744, Agosto, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
as duvidas e opiniões contrárias que o testamento do falecido mestre de campo honorem, Manuel Simões, 
suscitou no Bispo de Angola, [frei António do Desterro Malheiros], e no provedor da Fazenda Real de 
Angola, [António Pereira Corte Real]. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3470. 
 

3471.  1744, Agosto, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do desembargador Francisco de Santa Barbara e Moura, ao rei [D. João V] sobre os excessos 
cometidos pelo governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, entre eles, o facto 
de ter criado o ofício de cheirador das aguadas sem ordem régia e os custos deste ofício para a Fazenda 
Real; [juntou-se informação do provedor da Fazenda Real acerca da mesma matéria]. 
Anexo: carta e provisão. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3471. 
 

3472.  1744, Agosto, 8, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] satisfazendo a resolução régia de 26 de Outubro 
de 1742, [emanada da consulta de 27 de Setembro], sobre a petição do tenente general e mestre de 
campo ad honorem de Angola, António da Fonseca Coutinho, solicitando ordem para se lhe levantar a nota 
que tinha na Vedoria e pagar-lhe o seu soldo [pelo tempo que não serviu no dito posto em virtude da culpa 
que se lhe arguiu na morte de um escravo, sendo sentenciado e declarado culpado]. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: consulta, requerimento, certidões, portaria, carta, 
despacho, provisão (cópia), requerimentos (cópias),.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 38; cx. 33, doc. 118; cx. 29, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3472. 
 

3473.  [ant. 1744, Agosto, 26]  
REQUERIMENTO de João José Coelho, morador na cidade de Lisboa, ao rei [D. João V] solicitando ser 
provido no posto de oficial da secretaria [do governo] de Angola.  
Obs.: m. est.; anexo: carta e certidões.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 41 e 44. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3473. 
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3474.  [ant. 1744, Setembro, 4]  
REQUERIMENTO de José Dias Machado, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente de capitão 
da fortaleza de São Pedro Gonçalves da Praia da cidade de Luanda, posto no qual fora provido pelo 
governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães. 
Obs.. doc. cosido; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 42.  
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3474. 
 

3475.  [ant. 1744, Outubro, 11]  
REQUERIMENTO do tenente de cavalos da guarnição da praça de Angola, Manuel de Beça Teixeira, ao 
rei [D. João V] solicitando a dispensa dos seus filhos, António de Beça Teixeira e Joaquim de Beça 
Teixeira, dos postos de soldado por não terem idade suficiente, conforme o regimento militar.  
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 98.  
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3475. 
 

3476.  [ant. 1744, Outubro, 14]  
REQUERIMENTO de João Rodrigues Ramos ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente de 
capitão de Infantaria de uma das companhias do Regimento do distrito de Quanza, na qual fora provido 
pelo governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, aquando do falecimento de 
António da Cunha de Andrade. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3476. 
 

3477.  1744, Outubro, 17, Lisboa  
RESOLUÇÃO (cópia) do rei [D. João V] à consulta sobre a reedição da conta do executor [do Conselho 
Ultramarino], Luís António de Araújo, que fora suspenso.  
AHU-Angola, cx. 37, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3477. 
 

3478.  1744, Outubro, 23, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João V ao governador e capitão-general de Angola, João Jacques de 
Magalhães, ordenando que tirasse residência ao capitão-mor do presídio de Caconda, Belchior Raposo 
Pimentel, em virtude de uma carta do dito governador, de 15 de Novembro de 1743, informando dos 
procedimentos do dito capitão-mor de Caconda e mencionando que tinha mandado o capitão Domiciano 
Cardoso tirar-lhe a devassa, à vista das cartas e mais documentos que anexou à dita carta. 
Obs.: m. est.; anexo: cartas, lista, mapa, regimento (cópia de capítulo), certidão. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 49; cx. 33, doc. 116.  
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3478. 
 

3479.  1744, Outubro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do provedor e irmãos da Mesa da 
Santa Casa da Misericórdia da cidade de São Paulo da Assunção de Luanda, solicitando que se 
declarasse que na pastoral do Bispo de Angola constava que se devia observar o cerimonial romano nas 
igrejas do Bispado e se tal cerimonial estava compreendido para a igreja da Misericórdia por ser isenta da 
jurisdição ordinária.  
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 51; cx. 33, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3479. 
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3480.  [ant. 1744, Outubro, 31] 
REQUERIMENTO do sargento-mor e depositário da Fazenda Real de Angola, Bernardino Pinheiro Falcão, 
morador na cidade de Luanda, ao rei [D. João V] solicitando provisão na forma de estilo para lhe levarem 
em conta uma certa quantia que pagou ao caixeiro responsável por contar o cobre.  
Anexo: requerimentos e carta patente.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3480. 
 

3481.  1744, Novembro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
o estado das devassas que se deviam tirar conforme as leis das arqueações; de que o ouvidor e juiz de 
fora já tinha registado as leis; de que tinha ordenado ao secretário do governo de Angola o envio de cópias 
impressas das ditas leis aos capitães e mestres de navios que transportavam escravos; de já tinha dado 
conta aos governadores dos três principais portos do Brasil da dita lei para que todos os ministros daquele 
estado pudessem tirar devassas e enviar os autos para o Conselho Ultramarino.  
Obs.: m. est.; anexo: despacho, provisão (cópia) e certidão. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 53, 22 e 24. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3481. 
 

3482.  1744, Novembro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
a impossibilidade de cumprir as ordens régias acerca das remessas dos mapas da receita e despesa dos 
rendimentos de Angola, para o Conselho Ultramarino, necessários para a nova arrematação do contrato de 
Angola; desconhecendo a causa da demora do provedor da Fazenda Real, António Pereira Corte Real, em 
fazer os ditos mapas, já que as contas do antigo feitor Frutuoso da Rocha [Pereira] se acharem findas; 
remetendo mapa feito em Caconda sobre o rendimento dos quintos [do rei] conseguidos na expedição 
naquela região.  
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 54 e 55. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3482. 
 

3483.  [ant. 1744, Novembro, 17] 
REQUERIMENTO de António de Faria e Melo, ao rei [D. João V] solicitando mercê da carta da propriedade 
do ofício da Feitoria e marcador dos escravos de Angola. 
Obs.: m. est.; anexo: despacho, alvará, bilhete, requerimentos, cartas, provisões, autos de testemunhas, 
apresentação de ordens e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3483. 
 

3484.  1744, Novembro, 17, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do proprietário do ofício de 
escrivão da Fazenda Real, bacharel Nicolau Antunes de Almeida, solicitando alvará de licença para 
nomear pessoa da sua satisfação para ocupar o dito ofício, uma vez que não podia exercer o dito cargo por 
ser opositor a um dos lugares de letras. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: requerimento e provisão.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 60 e 59. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3484. 
 

3485.  1744, Novembro, 26, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do assistente na praça de 
Angola, Diogo Soveral Godinho, solicitando dispensa da lei da idade e assentamento de praça de soldado 
e lhe levassem em conta os anos de serviço, uma vez que a menoridade foi a causa da sua baixa.  
Obs.: m. est.;Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: requerimento, provisão, parecer e 
carta.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 62, 61 e 98. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3485. 
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3486.  1744, Dezembro, 9, Benguela  
MAPA dos rendimentos de gandas dados pelos sobas vassalos do rei de Portugal, sendo os quintos [do 
rei], gado, cabeças [homens] resultantes do castigo dado pelo sargento-mor, José Fernandes de Sá, ao 
negro Mugangulo Golungo [de] Guipungo e seus confederados, por ter aliciado os outros sobas da mesma 
província contra o serviço régio, mencionando o requerimento que o soba de Luseque dirigiu ao capitão 
regente do presídio de Caconda, Domiciano Cardoso.  
Anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3486. 
 

3487.  [ant. 1744, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO do bacharel e antigo juiz de fora de Angola, Manuel Pereira dos Reis, ao rei [D. João V] 
solicitando certidão com o teor de um despacho pelo qual o governador e capitão-general de Angola, 
Rodrigo César de Meneses, nomeou o suplicante para adjunto ao juiz da Coroa no recurso que Jerónimo 
da Silva e António Pereira de Matos interpuseram contra o dito governador.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3487. 
 

3488.  1744, Dezembro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
PROVISÃO do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, provendo o capitão 
Manuel Martins no cargo de depositário da Fazenda Real de Angola, por tempo de um ano. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3488. 
 

3489.  1744, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara de Luanda ao rei [D. João V] sobre a obrigação a que os moradores de 
Angola estavam sujeitos, por um acórdão, de contribuírem para o donativo para paz com a Holanda e para 
os chapins da Rainha da Grã-Bretanha, contribuição que já era cobrada desde de 1677; pedindo que a 
imposição fosse levantada logo que a quantia fosse totalmente arrecadada.  
Anexo: carta e certidões.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 67 e 66. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3489. 
 

3490.  1744, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos oficiais da câmara de Luanda ao rei [D. João V] informando que com a chegada dos 
administradores do contrato dos direitos reais de escravos de Angola o governador [João Jacques de 
Magalhães] suspendera em parte uma ordem régia que restringia a ida de homens brancos e pretos 
calçados ao sertão de Angola, transportado consigo fazendas.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3490. 
 

3491.  [ant. 1745, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria do terço de Angola, Domingos da Fonseca Negrão, ao rei [D. 
João V] solicitando que se juntassem os documentos que apresentou a um requerimento no qual pedia 
satisfação dos seus serviços, apesar de não ter justificado a fé de ofícios e folha corrida relativa aos seus 
serviços no juízo das justificações daquele rei, por não ser prática corrente. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3491. 
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3492.  [ant. 1745, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria do terço de Angola, António João de Meneses, ao rei [D. João 
V] solicitando que se juntassem os documentos que apresentou a um requerimento no qual pedia 
satisfação dos seus serviços, apesar de não ter justificado a fé de ofícios e folha corrida relativa aos seus 
serviços no juízo das justificações daquele rei, por não ser prática corrente. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3492. 
 

3493.  [ant. 1745, Janeiro, 26] 
REQUERIMENTO de Félix Correia, morador na cidade de São Paulo [de Assunção de Luanda], ao rei [D. 
João V] solicitando ser provido no posto de capitão-mor de Cambambe, em satisfação aos seus serviços.  
Anexo: auto, certidões, requerimentos e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 70 e 135. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3493. 
 

3494.  1745, Fevereiro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do Bispo de Angola, [frei] António [do Desterro] ao rei [D. João V] informando que mandara fixar 
editais para opositores ao concurso de exame para vigário colado da freguesia de Nossa Senhora dos 
Remédios da cidade de Luanda, vago por falecimento do padre Manuel dos Santos Machado, sendo único 
opositor o padre Manuel Pereira Correia, sacerdote do hábito de São Pedro, bacharel formado nos 
sagrados cânones da Universidade de Coimbra, vigário geral do Bispado de Angola, juiz das justificações 
de genere e dos resíduos, e vigário encomendado na matriz [da igreja] dos Remédios.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3494. 
 

3495.  [ant. 1745, Março, 29] 
REQUERIMENTO do administrador de dois vínculos, sitos na cidade de São Paulo da Assunção [de 
Luanda] e do seu termo, Álvaro de Carvalho e Meneses, ao rei [D. João V] solicitando licença para 
venderem os bens destes vínculos, instituídos por D. Ana de São Miguel e Isabel de Fontes, sua bisavó e 
tetravó, respectivamente, e aplicar os rendimentos em outros bens mais rendosos.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3495. 
 

3496.  [ant. 1745, Março, 30]  
REQUERIMENTO do provido no cargo de oficial da secretaria do governo de Angola, João José Coelho, 
ao rei [D. João V] solicitando ajuda de custo para a sua viagem para Angola. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3496. 
 

3497.  [ant. 1745, Abril, 9]  
REQUERIMENTO do antigo capitão-mor do presídio das Pedras [Negras], Manuel Matoso de Andrade, ao 
rei [D. João V] solicitando ser provido no posto de capitão-mor do presídio de Benguela, em satisfação aos 
seus vinte e nove anos de serviço.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3497. 
 

3498.  [ant. 1745, Abril, 13]  
REQUERIMENTO do capitão Francisco Dias ao rei [D. João V] solicitando que a certidão atestando que o 
último capitão-mor do presídio de Benguela tinha falecido se juntasse ao requerimento, pelo qual pediu ser 
provido na capitania-mor de Benguela. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimentos, informação e certidão.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3498. 
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3499.  1745, Abril, 13, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do Bispo de Angola, [frei 
António do Desterro], solicitando faculdade para que a mitra daquela diocese pudesse comprar e conservar 
arimo ou arimos de uma determinada quantia, dados as diminutas rendas do Bispado. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 81 e 78. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3499. 
 

3500.  [ant. 1745, Abril, 15] 
REQUERIMENTO do alferes de Infantaria do terço pago, António José de Lima, ao rei [D. João V] 
solicitando ser provido numa das companhias de Infantaria que se encontrava vaga no terço de guarnição 
de Angola. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3500. 
 

3501.  [ant. 1745, Abril, 17] 
REQUERIMENTO do Bispo de Angola, [D. Frei António do Desterro Malheiros], ao rei [D. João V] 
solicitando que fossem compradas casas novas para a sua residência, com o valor que o monarca destinou 
para a obra do palácio de residência dos Bispos de Angola, em virtude do dinheiro não ser suficiente para a 
obra.  
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3501. 
 

3502.  1745, Abril, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral e sindicante em Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] dando 
conta que em cumprimento de uma ordem régia tirou devassa do tempo de serviço do antigo juiz de fora de 
Angola, o bacharel Luís de Moura Coutinho, remetendo o auto da devassa por não ter constatado 
nenhumas culpas.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3502. 
 

3503.  [ant. 1745, Abril, 23] 
REQUERIMENTO do alferes de Infantaria da vila de Massangano, António Gonçalves de Carvalho, ao rei 
[D. João V] solicitando provisão de licença para que o seu filho José Caetano de Carvalho assentasse 
praça de soldado.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 85 e 139. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3503. 
 

3504.  [ant. 1745, Maio, 5] 
REQUERIMENTO do soldado do Regimento e companhia, conde de Cuculim, coronel Vitorino António de 
Meneses, ao rei [D. João V] solicitando ser provido no posto de capitão-mor do presídio de Benguela, que 
se encontrava vago pela morte de Manuel Gonçalves, em satisfação aos seus serviços.  
Anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3504. 
 

3505.  [ant. 1745, Maio, 7] 
REQUERIMENTO de D. Ana Maria Fontura e do seu filho, António Manuel Carneiro da Fontura Machado, 
moradores na vila de Chaves, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que o ouvidor de Angola 
enviasse para Portugal o processo e autos de culpa do seu falecido marido e pai, António Nunes da Costa, 
para que a culpa fosse averiguada e pudesse receber a herança, em virtude dos bens do falecido estarem 
sequestrados devido ao processo.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3505. 
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3506.  1745, Maio, 7, Lisboa  
RECIBO assinado pelo capitão da corveta Nossa Senhora do Monte Carmo e São Filipe, João Ferreira 
Pinto, declarando que tinha recebido uma 2ª via de uma carta para o Bispo de Angola.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3506. 
 

3507.  1745, Maio, 7, Lisboa  
RECIBO assinado pelo capitão de navio que estava de partida para Angola, João Luís Calheiros, 
declarando que tinha recebido uma carta de 1ª via do serviço régio para o Bispo de Angola.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3507. 
 

3508.  1745, Maio, 18, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento de Francisco Soares, natural 
da vila de Almendra, solicitando que fosse tirada residência do seu irmão, João Soares, que serviu no 
presídio de Benguela, para poder requerer o despacho dos seus serviços. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 92 e 91. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3508. 
 

3509.  [ant. 1745, Maio, 29]  
REQUERIMENTO do contratador dos direitos reais de Angola, Jacinto Dias Braga, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que nenhum dos provedores da Fazenda Real do estado do Brasil ou seus 
oficiais se intrometessem nas arqueações dos navios que dali navegavam entre Angola e o Brasil, 
estivessem ou não arqueados, e declarando que as mesmas arqueações só podiam ser feitas por oficiais 
competentes em Angola, em observância da quinta condição do contrato de Angola.  
Obs.: m. est.; ver contrato em AHU_CU_001, Cx. 34, D. 3262. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3509. 
 

3510.  1745, Junho, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do recém-nomeado juiz de fora de Angola, Pascoal Abranches Madeira Fernandes, ao rei [D. João 
V] sobre os inconvenientes e distúrbios causados pela liberdade com que os negros usavam as facas 
flamengas em Angola.  
Anexo: cartas, cartas, carta (cópia) e provisão. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 96; cx. 36, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3510. 
 

3511.  [ant. 1745, Junho, 11] 
REQUERIMENTO do tesoureiro geral do um por cento das obras pias e escrivão da mesa dos azeites, 
capitão Manuel Brito e Silva, ao rei [D. João V] solicitando que se juntasse este requerimento aos demais 
requerimentos pelos quais solicitara que lhe concedessem tempo para comprovar as pagas e ser 
desobrigado da fiança que dera ao capitão-mor do presídio de Caconda, João de Sousa Cabral. 
Anexo: requerimentos e carta. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 97. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3511. 
 

3512.  1745, Junho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
a ordem régia, de 13 de Novembro de 1744, determinando que deixasse Diogo Gomes de Oliveira exercer 
o posto de ajudante supra do terço pago da praça de Luanda, por se achar livre das culpas, que resultou 
da queixa feita pelo Bispo de Angola, [D. Frei António do Desterro Malheiros] e devido às irregularidades 
cometidas aquando deu baixa do posto ao dito ajudante. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_001, Cx. 36, D. 3443; anexo: provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 100 e 58. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3512. 
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3513.  1745, Julho, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do provedor da Fazenda Real, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] remetendo os mapas 
do rendimento da Fazenda Real de Angola no ano de 1743, e das despesas relativas ao mesmo ano. 
Obs.: m. est.; anexo: mapas. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3513. 
 

3514.  1745, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Muxima, sendo candidatos Pedro Paulo Pegado, Francisco de Almeida e 
Domingos Álvares Feiteira. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: bilhete e parecer. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 105 e 109. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3514. 
 

3515.  1745, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Cambambe, sendo candidatos Luís Marcelino José Cuvier, Feliz Correia e José 
Rodrigues da Silva. 
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: parecer e informações de serviço. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 106 e 110; cx. 27, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3515. 
 

3516.  1745, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria do terço pago da praça da cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda] que se 
encontrava vago devido a promoção de Manuel Florim [Correia], sendo candidatos Eusébio de Queirós 
Coutinho e António José de Lima. 
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: carta e parecer.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 107 e 111. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3516. 
 

3517.  1745, Julho, 12, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] dando 
conta que o governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, na pretensão de 
castigar o soba de Benguela mandou uma embarcação fretada com soldados e daquela diligência 
aprisionaram 107 cabeças [gentios], com crias de peito e pé, que foram vendidos em praça, cujo produto 
da venda foi mandado carregar pelo feitor da Fazenda Real; remetendo cópia de uma portaria do 
governador acerca dos quintos do rei relativos a estas presas. 
Anexo: portaria (traslado), portaria (cópia), ofício, carta e regimento (cópia). 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3517. 
 

3518.  1745, Julho, 13, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] remetendo 
certidão atestando as quantias em dinheiro que tinha remetido às provedorias do estado do Brasil, para dali 
serem remetidas para Portugal; informando as suas dúvidas acerca da remessa do valor das sobras para 
Portugal, valor que vinha aumentando dado ao acréscimo do preço dos contratos reais do reino; referindo a 
forma como o contratador fazia o pagamento o preço do dito contrato.  
Anexo: certidões e carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3518. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 592 / 1286 

 

3519.  [ant. 1745, Julho, 21] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da fortaleza de São Filipe do Penedo, António da Silva 
Guimarães, ao rei [D. João V] solicitando provisão dispensando-o de exercer a ocupação de depositário da 
Fazenda Real por já se achar nomeado por ordem régia para a dita fortaleza. 
Obs.. doc. cosido; anexo: requerimentos e certidão.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 115.  
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3519. 
 

3520.  1745, Julho, 21, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, João Jacques de Magalhães, de 15 de Julho de 1744, informando dos roubos, violências e mortes 
que os vassalos do rei de Portugal vinham sofrendo por parte da rainha Ginga, que por sua vez impedia o 
comércio no sertão, faltando com as condições estipuladas no ajuste de paz, e que desta forma tinha 
convocado uma junta para decidirem se deviam fazer guerra contra a rainha Ginga; remetendo a proposta 
de guerra e o regimento dado aos cabos que comandariam a dita guerra e mencionando o socorro que se 
acordou dar ao potentado Holo. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: carta, termo (cópia) e regimentos (cópias). 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 116, 10, 18, 20 e 26. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3520. 
 

3521.  [ant. 1745, Julho, 30]  
REQUERIMENTO do presbítero do hábito de São Pedro, padre António José Lobo, ao rei [D. João V] 
solicitando dispensa para não dar a fiança que era pedida aos capelães que iam para as conquistas, visto 
ter acertado com o capitão da corveta São Miguel e Almas, António Gonçalves Moura, de ir como capelão 
da embarcação para Benguela, com a condição de depois ir nela para o Rio de Janeiro e desta forma não 
ter navio certo para voltar para [Portugal].  
Anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 117 e 120. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3521. 
 

3522.  [ant. 1745, Agosto, 12]  
REQUERIMENTO do Bispo de Angola, [D. Frei Francisco de Santa Inês], ao rei [D. João V] solicitando 
ordem para o governador e instâncias judiciais de Angola não inquietarem os negros que fossem trabalhar 
nas fazendas, dada a resolução régia à consulta [de 13 de Abril de 1745], concedendo-lhe faculdade para 
poder comprar e conservar na sua diocese um arimo ou arimos até um determinado valor.  
Anexo: provisão (cópia) e carta.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 122. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3522. 
 

3523.  [ant. 1745, Agosto, 14]  
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria na praça de Elvas, D. Vicente Henriques de Almeida, ao rei [D. 
João V] solicitando que o seu requerimento pedindo para ser opositor ao posto de mestre de campo de 
Angola pudesse ser recebido na secretaria do Conselho Ultramarino, sem embargo de ter terminado o 
tempo do edital do concurso. 
Anexo: informação de serviço.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 118. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3523. 
 

3524.  1745, Agosto, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] informando 
que tinha dado cumprimento a ordem régia para que registasse nos livros daquela provedoria a ordem 
contida na certidão inclusa, [relativa às obrigações do provedor quando o governador daquele reino fizesse 
provimento de postos militares ou cargos civis]. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 121. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3524. 
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3525.  1745, Agosto, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
a ocorrência com o provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, a respeito da 
diligência para a arrecadação da pólvora e sobre a subsistência e conservação da mesma, de que já tinha 
dado conta em outras cartas. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 122. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3525. 
 

3526.  1745, Agosto, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
o falecimento do capitão-mor de Massangano, Manuel Correia Leitão, e reiterando a informação já dada 
dos falecimentos dos capitães-mores de Benguela e Muxima, cujos postos já tinha provido; informando dos 
maus procedimentos do capitão-mor do presídio das Pedras [Negras], Estêvão Pais Souto, tendo o seu 
sucessor, Bartolomeu Duarte Sequeira, encontrado o presídio destruído, os armamentos e a artilharia em 
mau estado e os soldados dispersos; referindo os problemas que as condutas dos capitães-mores 
acarretariam para a Coroa em caso de guerra, como foram as culpas de Pedro Matoso de Andrade no 
conflito em Ambaca; afirmando que avisara o ouvidor de Angola da ordem régia de 23 de Outubro de 1743, 
determinado que tirasse residência pela instrução da devassa que o capitão-mor [Domiciano] Cardoso tirou 
dos procedimentos do capitão-mor de Caconda, Belchior Raposo Pimentel. 
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 123. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3526. 
 

3527.  1745, Agosto, 23, Lisboa  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando que o soba levantado do morro de Benguela recebia com hostilidades e insultos os navios que 
eram obrigados a aportar de urgência, acabando por roubar as embarcações; dando conta que tentara 
castigar o dito soba sem muito sucesso por se encontrar na altura em guerra com a rainha Ginga e o [soba] 
de Quiçama.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 126. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3527. 
 

3528.  1745, Agosto, 26, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que o executor daquele conselho desobrigasse José 
Pereira de Azevedo, fiador de D. Isabel Maria Xavier, viúva do falecido capitão-mor de Massangano, 
Manuel Pereira de Azevedo, em virtude da viúva ter recebido perdão régia dos soldos que cobrou depois 
da morte de seu marido, desconhecendo a situação. 
Obs.: m. est.; anexo: escrito se despacho. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 124, 12 e 119. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3528. 
 

3529.  1745, Agosto, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
a necessidade de se prover o posto de capitão-mor de Cambambe devido ao falecimento de Salvador de 
Sousa, tendo provido o governo [interino] em Julião da Nóbrega, que por não ser natural de Angola talvez 
tivesse uma conduta diferente da dos capitães-mores anteriores. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 125. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3529. 
 

3530.  1745, Setembro, 1, Luanda  
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] remetendo 
uma certidão do escrivão da Feitoria Real acerca dos rendimentos do contrato dos direitos dos escravos 
que foram de Angola para o Brasil em 1744. 
Anexo: certidões.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 128. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3530. 
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3531.  1745, Setembro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
PORTARIA [do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães] determinando que o 
escrivão da Fazenda e Matricula, Belchior Rodrigues da Silva, passasse certidão atestando a repartição 
feita no ato de mostra do produto liquido da presa feita ao soba levantado de Benguela.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 129. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3531. 
 

3532.  1745, Setembro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando que o posto de capitão de cavalos se encontrava vago por falecimento de Álvaro de Carvalho e 
Meneses, propondo para o lugar Manuel de Beça Teixeira; [no entanto, em virtude de Manuel Beça 
Teixeira não ter entregado os documentos e de terem requerido o cargo Manuel Florim Correia e António 
João de Meneses, filho do falecido capitão de cavalos, o governo interino de Angola propôs opositores ao 
cargo, em resposta à provisão de 5 de Outubro de 1747].  
Obs.: juntaram-se duas cartas dando parecer sobre a proposta de António João de Meneses; anexo: carta, 
ofícios e provisão (cópia) e certidão.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 131; cx. 36, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3532. 
 

3533.  1745, Setembro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
a execução da ordem régia de 20 de Outubro de 1744, determinando que o provimento dos postos 
militares e cargos civis feitos em Angola necessitavam de confirmação régia e mandado incluído nas 
patentes, ou quaisquer nomeações feitas pelo governador e capitão-general de Angola a cópia do seu 
regimento ou das ordens régias que lhe concederam a faculdade de fazer nomeações, sob pena de não 
serem posteriormente confirmadas pelo monarca.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 132. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3533. 
 

3534.  1745, Setembro, 10, Lisboa 
INFORMAÇÃO do tesoureiro do Conselho Ultramarino, [Pedro Florêncio] Barroso [de Almeida], declarando 
que na corveta São Miguel e Almas, de que era capitão António Gonçalves Moura, que seguiria viagem 
para Benguela, não ia nenhuma correspondência do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3534. 
 

3535.  [ant. 1745, Setembro, 17] 
REQUERIMENTO do proprietário do ofício de secretário do governo de Angola, familiar do Santo Ofício e 
cavaleiro da Ordem de Cristo, João José de Lima, ao rei [D. João V] solicitando carta de propriedade do 
dito ofício que já servia há 18 anos. 
Obs.: m. est.; anexo: alvará, requerimentos, assento (traslado), sentença de justificação, provisões e 
certidão. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 134. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3535. 
 

3536.  1745, Outubro, 4, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino determinado que se respondesse ao provedor [da Fazenda Real de 
Angola] o que declarou o escrivão do tesoureiro [do Conselho Ultramarino] e que o dito provedor 
informasse sobre uma determinada quantia que não se encontrava declarada na certidão da carga feita ao 
almoxarife e também para que mandasse a risco a outra letra de uma determinada quantia. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3536. 
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3537.  [ant. 1745, Outubro, 5] 
REQUERIMENTO do degredado em Angola, António Caetano de Sousa, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão comprovando que recebeu perdão do resto do seu degredo pela Mesa do Desembargo do Paço.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 137. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3537. 
 

3538.  [ant. 1745, Outubro, 5] 
REQUERIMENTO do administrador geral do contrato dos escravos de Angola, Estêvão Martins Torres, ao 
rei [D. João V] solicitando provisão ordenando que os juízes da Alfândega e outros ministros fizessem 
observar as condições 12ª e 13ª do contrato dos direitos velhos e novos, mas também ordem para que 
procedessem contra os passadores das letras do dinheiro do dito contrato quando cometessem erros. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 138. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3538. 
 

3539.  1745, Outubro, 12, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre os lanços dados para se arrematar o 
contrato dos direitos dos escravos que saiam de Angola para o Brasil, mencionando que seria arrematado 
pelo melhor lanço e que para ser mais rentável tinha de ser arrematado por dois triénios e com grande 
antecipação para que os contratadores tivessem tempo de dispor das suas administrações.  
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; contrato impresso; anexo: consulta (minuta) e contrato.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 140 e 142.  
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3539. 
 

3540.  1745, Outubro, 12, Lisboa  
DECRETO do rei D. João V determinado que se fizesse traslado dos capítulos 17º e 18º do regimento do 
governador e capitão-general de Angola.  
Anexo: cópia de capítulos. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 141; cx. 180, doc. 26.  
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3540. 
 

3541.  1745, Outubro, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do ouvidor-geral de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] remetendo uma certidão 
do escrivão da Feitoria Real, Belchior Rodrigues da Silva, atestado o registo e o cumprimento da ordem 
contida na provisão de 10 de Abril de 1745. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 144. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3541. 
 

3542.  1745, Novembro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
as irregularidades no transporte das crias de escravos para os portos do Brasil, principalmente Bahia e 
Pernambuco, porque muitos moleques de chapéu-de-sol e pote de água embarcavam como crias; muitas 
peças da Índia já com o rol do catequizador assinado eram embarcados como crias ou como moleques; os 
erros na contagem das crias revertiam também em erros no abastecimento de água e mantimentos dos 
navios, dado que os abastecimentos eram feitos segundo as arqueações dos mesmos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 145. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3542. 
 

3543.  [ant. 1745, Novembro, 12]  
REQUERIMENTO de Francisco de Almeida ao rei [D. João V] solicitando ser nomeado para o posto de 
capitão de capitão-mor do presídio de Massangano, no caso de não ser provido no posto de capitão-mor 
de Muxima.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 146. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3543. 
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3544.  [ant. 1745, Novembro, 13]  
REQUERIMENTO do assistente em Angola, capitão Custódio Simões, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão de licença para passar para os portos do Brasil por motivos de doença.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 147. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3544. 
 

3545.  1745, Novembro, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] pedindo 
que fosse remetida a lista das pessoas que venciam propinas para dar cumprimento à ordem régia de 22 
de Outubro de 1744, determinado que da arrematação do contrato das conquistas se deviam pagar 
propinas aos ministros e oficiais do Conselho Ultramarino.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 148. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3545. 
 

3546.  1745, Novembro, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] dando 
parecer acerca da carta do governador e capitão-general de Angola, [João Jacques de Magalhães, de 11 
de Maio de 1744], sobre as circunstâncias da tomada da conta do depositário [da Fazenda Real], Frutuoso 
da Rocha [Pereira de Sampaio]. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 149. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3546. 
 

3547.  1745, Novembro, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] em 
resposta à carta régia de 29 de Outubro de 1744, dando conta do alcance que teve a tomada de conta do 
depositário da Fazenda Real e se tinha havido omissão por parte do antigo provedor da Fazenda Real, 
José de Miranda Vasconcelos, de algum depositário ou almoxarife, na tomada das ditas contas; remetendo 
certidão atestando que as contas tinham sido acertadas, não havendo dívidas à Fazenda Real e 
esclarecendo a questão de Miranda Vasconcelos. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 150. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3547. 
 

3548.  1745, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
a necessidade de se castigar os maus procedimentos dos capitães-mores de Ambaca, Francisco Xavier e 
Pedro Matoso, e de Caconda, Belchior Raposo Pimentel, factos que já tinha relatado em diversas cartas; 
remetendo ofícios do regente do [presídio] de Benguela, Roque Vieira de Lima, do presídio de Caconda e 
do actual capitão-mor do presídio de Benguela, Francisco Roque Souto.  
Anexo: ofícios. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 151. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3548. 
 

3549.  1745, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] dando 
conta do estado da vassalagem da rainha Ginga e do soba Quimone de Quiçama; remetendo o termo pelo 
qual o soba de Catala se mostra rendido à obediência. 
Obs.: m. est.; anexo: capitulações.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 125; cx. 34, doc. 143; cx. 180, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3549. 
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3550.  [post. 1745, Dezembro, 15] 
INFORMAÇÃO sobre as diligências feitas aquando do transporte do antigo Bispo de Angola e atual Bispo 
do Rio de Janeiro, D. Frei António do Desterro [Malheiros] a Angola, em Dezembro de 1739 e as despesas 
com o seu transporte e a alimentação. 
Obs.: D. António do Desterro Malheiros foi Bispo do Rio de Janeiro de 15 de Dezembro de 1745 a 5 de 
Dezembro de 1773.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3550. 
 

3551.  1745, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
o conflito com a câmara de Luanda acerca da nomeação de pessoas para o cargo de depositário da 
Fazenda Real; referindo que a câmara indicara três pessoas para o dito cargo, mas que André Pinto 
Delgado era inexperiente e recém-chegado em Angola, e os outros não eram também adequados para o 
cargo, havendo necessidade de nomeação de outras pessoas para o cargo. 
Obs.: m. est.; anexo: ofícios e ofícios (cópia). 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 153. 
AHU_CU_001, Cx. 37, D. 3551. 
 

3552.  1746, Janeiro, 11, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] acerca do secretário do governo de Angola, João 
José de Lima, ter solicitado que se inquirisse na Corte acerca da sua naturalidade, em virtude de ter sido 
pedido que declarasse a sua naturalidade, não obstante ser cavaleiro da Ordem de Cristo e familiar do 
Santo Ofício, para se lhe atribuir [confirmação régia do seu posto com carta patente].  
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 1, 56; cx. 34, doc. 136. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3552. 
 

3553.  [ant. 1746, Janeiro, 20] 
REQUERIMENTO do depositário da Fazenda Real, Manuel Martins, ao rei [D. João V] solicitando provisão 
para que fosse levada em conta a quantia que despendeu para pagar o caixeiro que lhe contava o cobre.  
Obs.: m. est.; doc. incompl.; anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 76 e 65. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3553. 
 

3554.  [ant. 1746, Janeiro, 23]  
REQUERIMENTO do praticante do número dos contos de Angola, Manuel Pereira da Silva, ao rei [D. João 
V] solicitando confirmação do ofício de escrivão da Fazenda Real de Angola, que era propriedade da sua 
mulher D. Dionísia Duque de Almeida, que serviu de seu dote por ser muito pobre. 
Anexo: bilhete, requerimento, alvarás e instrumento de doação. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3554. 
 

3555.  [ant. 1746, Fevereiro, 4]  
REQUERIMENTO do antigo juiz de fora de Angola, bacharel Luís de Moura, ao rei [D. João V] solicitando 
certidão atestando que serviu no dito cargo de 7 de Maio de 1740 até 15 de Fevereiro de [1745], e de que 
cumpriu todas as ordens que lhe foram expedidas. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3555. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 598 / 1286 

 

3556.  [ant. 1746, Fevereiro, 7]  
REQUERIMENTO de D. Ana Maria da Fonseca e do seu filho, António Manuel Carneiro da Fonseca, ao rei 
[D. João V] solicitando provisão de levantamento do sequestro e entrega dos bens do marido e pai, D. 
António Nunes da Costa, procurador da Coroa na cidade de Luanda, que tinha sido preso e os seus bens 
sequestrados, e depois livrado.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3556. 
 

3557.  1746, Fevereiro, 10, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio das Pedras [Negras], por tempo de três anos, sendo candidatos Luís Marcelino 
José Covier, Simão Dias de Oliveira e José Rodrigues de Andrade. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: lista e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3557. 
 

3558.  1746, Fevereiro, 10, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre oposição ao posto de capitão-mor dos presídios de 
Massangano e de Pedras [Negras], sendo candidatos ao primeiro, Francisco de Almeida, Francisco Lobo 
Barreto, Luís Marcelino José Cuvier, e ao segundo, Luís Marcelino José Cuvier, Simão Dias de Oliveira e 
José Rodrigues de Andrade. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3557. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3558. 
 

3559.  [ant. 1746, Fevereiro, 16]  
REQUERIMENTO do vigário de Nossa Senhora dos Remédios da Praia da cidade de Luanda, padre 
Manuel Pereira, ao rei [D. João V] solicitando que este requerimento se juntasse aos dois requerimentos 
que havia feito acerca do processo da sua nomeação e que se lhe mandasse passar alvará de 
mantimentos desde do dia em que foi nomeado pelo Bispo de Angola. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 34, doc. 152. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3559. 
 

3560.  [ant. 1746, Fevereiro, 17]  
REQUERIMENTO do ajudante de Infantaria da guarnição da praça de Luanda, Diogo Gomes de Oliveira, 
ao rei [D. João V] solicitando certidão na qual constasse a ordem régia determinando que fosse solto e que 
lhe fosse restituído o seu posto.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3560. 
 

3561.  [ant. 1746, Fevereiro, 18]  
REQUERIMENTO de Estevão Mariano Torres, como cessionário de Manuel Ferreira Marques que tinha 
afiançado o contrato dos direitos velhos e novos dos escravos de Angola, ao rei [D. João V] solicitando 
ordens necessárias para que os seus procuradores pudessem administrar o dito contrato. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3561. 
 

3562.  1746, Fevereiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento do provido no posto de capitão-
mor do presídio de Muxima, Pedro Paulo Pegado, solicitando ordem para que o tesoureiro do Conselho 
Ultramarino lhe pagasse uma determinada quantia de ajuda de custo, tal como foi dado ao seu antecessor 
Pedro Fragoso de Freitas.  
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: requerimentos e certidão. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 12, 11 e 24. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3562. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 599 / 1286 

 

3563.  1746, Março, 4, Muxima 
OFÍCIO de Francisco de Abreu, ao [governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães], 
informando que tinha saído em expedição do presídio [de Muxima], na companhia do capitão-mor Pedro 
Martins, com toda a gente de guerra do presídio, a cavalaria e o jaga Ngola Bole das Pedras. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3563. 
 

3564.  [ant. 1746, Março, 9] 
REQUERIMENTO dos cónegos da catedral de Luanda, Luís de Sousa Magalhães e Manuel de Sousa 
Magalhães, ao rei [D. João V] solicitando ordem para que o provedor da Fazenda lhes pagasse as 
côngruas já vencidas.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3564. 
 

3565.  [ant. 1746, Março, 15] 
REQUERIMENTO de António Martins Milameixas, natural da cidade da Bahia, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão de licença para mandar a sua sumaca ao porto de Benguela resgatar escravos e conduzi-los para 
qualquer porto do Brasil.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3565. 
 

3566.  1746, Março, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] dando 
conta que recebeu as cartas dos capitães-mores e cabos do destacamento que iria entrar em Quiçama, 
procedendo contra Quimanda Banza, soba Quiçama, e também contra o soba de Muxima. 
Anexo: ofícios. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 125 e 16 e cx. 34, doc. 46 e 63. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3566. 
 

3567.  [ant. 1746, Março, 17] 
REQUERIMENTO do capitão-mor, Francisco Evangelho Vieira, morador na cidade de São Paulo da 
Assunção de Luanda, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que o ouvidor-geral de Angola tirasse 
nova devassa do caso da morte do preto forro Miguel de Juliano, em virtude do suplicante ter sido 
declarado culpado da dita morte na primeira devassa tirada pelo juiz de fora da cidade de Luanda, José da 
Silva Vieira, homem leigo e seu inimigo, quando apenas intervira para separar uma briga entre alguns 
pretos por causa de uma paga da passagem de umas canoas.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3567. 
 

3568.  1746, Março, 29, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] sobre a 
ordem régia de 2 de Outubro de 1744, determinado que se pagassem propinas aos ministros e oficiais do 
Conselho Ultramarino pela arrematação dos contratos das conquistas, decisão que também se aplicaria 
nas futuras arrematações do contrato dos vinhos e aguardentes, das quais se devia enviar uma lista das 
pessoas que venciam propinas pelos dois contratos; acerca da arrematação do contrato dos dízimos da 
cidade de Luanda e dos dízimos das conquistas de Angola arrematados trienalmente.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 25 e 130. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3568. 
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3569.  [ant. 1746, Abril, 20] 
REQUERIMENTO de António Luís de Sousa e Castro, natural da vila do Conde, ao rei [D. João V] 
solicitando licença para regressar a Portugal, em virtude de ser casado no reino de Angola e não ter 
nenhum impedimento legal para sair de Angola.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3569. 
 

3570.  1746, Abril, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimentos do Bispo de Angola, D. Frei 
Manuel de Santa Inês e do Bispo de São Tomé, [frei Luís das Chagas], sobre a impossibilidade que tinham 
de dar a fiança que o Conselho Ultramarino ordenou nos seus despachos.  
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: certidão, parecer e declaração. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 28, 8 e 27. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3570. 
 

3571.  1746, Maio, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando o seu parecer sobre pagar-se os soldos do capelão-mor do terço [de Angola, clérigo presbítero 
do hábito de São Pedro, padre António de Oliveira Rocha], não obstante ser o religioso também cónego da 
Sé de Luanda.  
Obs.: m. est.; anexo: provisão (cópia) e requerimento (cópia).  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3571. 
 

3572.  1746, Maio, 4, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] sobre 
acharem-se findas e sentenciadas as contas do feitor da Fazenda Real, Frutuoso da Rocha Pereira 
Sampaio, e que essa informação já tinha sido enviada a Portugal, na frota do Rio de Janeiro de 1745, 
remetendo certidão sobre a matéria.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 32 e 30. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3572. 
 

3573.  1746, Maio, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] acerca da ajuda de custo que o Bispo de Angola, 
frei Manuel de Santa Inês, solicitou para o seu transporte para Angola, a fim de assumir aquele Bispado. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: requerimentos, despachos e consultas. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 33, 15, 29 e 34. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3573. 
 

3574.  [ant. 1746, Maio, 16] 
REQUERIMENTO de capitão de Infantaria da companhia que guarnecia o presídio de Benguela, Roque 
Vieira de Lima, ao rei [D. João V] solicitando que lhe fosse entregue os papéis que se encontravam na 
secretária do Conselho Ultramarino, relativos a um requerimento no qual solicitou o posto de capitão-mor 
do presídio de Benguela.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3574. 
 

3575.  1746, Maio, 21, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] remetendo 
certidão atestando que se achavam findadas e sentenciadas as contas do antigo almoxarife da cidade de 
Luanda, Francisco Gomes de Carvalho. 
Anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 36 e 37. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3575. 
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3576.  1746, Maio, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando o seu parecer acerca do requerimento do capelão-mor do terço de Angola, presbítero do hábito 
de São Pedro, António de Oliveira Rocha, solicitando alvará ou provisão para que o suplicante recebesse 
os soldos vencidos da dita ocupação, sem embargo de ser também cónego da Sé de Luanda. 
Anexo: provisões (cópia) e requerimentos (cópia).  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3576. 
 

3577.  1746, Maio, 25, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] sobre a 
execução da ordem régia de 20 de Outubro de 1744 que determinava que o provimento dos postos 
militares e cargos civis feitos em Angola necessitavam de confirmação régia e mandado incluído nas 
patentes ou quaisquer nomeações feitas pelo governador e capitão-general de Angola a cópia do seu 
regimento ou das ordens régias que lhe concederam a faculdade de fazer nomeações, e para tal efeito o 
governador e capitão-general de Angola incluía nas patentes o 9.º capítulo do seu Regimento como 
atestava a certidão inclusa.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3577. 
 

3578.  1746, Maio, 25, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] informando 
que em cumprimento da ordem régia de 21 de Julho de 1745 tinha mandado citar os herdeiros do capitão 
António da Cunha de Andrade, acerca da matéria contida na carta expedida pelo Juízo dos Feitos da 
Fazenda Real.  
Obs.: juntou-se carta do solicitador Francisco de Sales Rodrigues, sobre as vias da carta citatória 
mencionada; ver carta citatória em questão em AHU_CU_001, Cx. 38. D. 3639; anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 40; cx. 34, doc. 114. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3578. 
 

3579.  1746, Maio, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
remetendo relações dos rendimentos provenientes [dos navios que partiram do porto de Angola com 
destino ao Brasil, com carregamentos de escravos, e do rendimentos de Angola e Benguela]. 
Anexo: certidões.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3579. 
 

3580.  1746, Maio, 28, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino para que se juntassem todos os papéis relativos à guerra contra a 
rainha Ginga, para que fossem vistas pelo procurador da Fazenda; [aquela guerra fora determinada na 
junta que se reuniu para o efeito; informando que o exército tinha sido formado no presídio de Ambaca e de 
lá saiu, a 15 de Agosto de 1744, em direção às terras da rainha Ginga e regressou a Luanda em 28 de 
Janeiro de 1745]. 
Anexo: cartas, auto de perguntas, portaria, termo de recebimento, regimento (cópia de capítulo), 
requerimento (traslado), certidões, requerimentos e provisões. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 1; cx. 34, doc. 127, 50, 73, 130; cx. 35, doc. 14, 22, 67 e 68. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3580. 
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3581.  1746, Junho, 4, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do tenente de cavalos da 
guarnição da praça de Angola, Manuel de Beça Teixeira, solicitando passar para uma Companhia de 
Infantaria, em virtude de servir em Angola há mais de 14 anos em vários postos militares e por apenas 
existir naquele reino uma Companhia de cavalos, o que tornava difícil oportunidades de promoção.  
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: requerimento, carta e provisões (cópia).  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3581. 
 

3582.  1746, Julho, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real, António Pereira Corte Real, ao [secretário do Conselho 
Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de Lavre, informando que tinha cobrado as propinas de quatro anos 
que a câmara da cidade de Luanda devia ao dito secretário e que remetia o valor correspondente pelos 
cofres da nau capitania; de que aguardavam em Angola a chegada de um navio da Corte com notícias 
acerca de um novo sucessor para o governo de Angola, as bulas para que o Bispo de Angola, [D. frei 
António do Desterro Malheiros], por se retirar para a diocese do Rio de Janeiro e ainda sobre a possível 
chegada de um novo ouvidor. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3582. 
 

3583.  [ant. 1746, Julho, 12] 
REQUERIMENTO dos opositores ao posto de mestre de campo de Angola, ao rei [D. João V] solicitando a 
reforma da consulta para a nomeação de pessoas para o dito posto.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3583. 
 

3584.  [ant. 1746, Julho, 15] 
REQUERIMENTO do secretário do [governo] de Angola, João José de Lima, ao rei [D. João V] solicitando 
receber propinas pelos contratos de Angola, tal como já vinha a ser pago ao provedor-mor da Fazenda 
Real de Angola, e da mesma forma que se praticava com os secretários no Brasil. 
Obs.: doc. cosido; anexo: provisão, ofício, cartas, certidão e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3584. 
 

3585.  [ant. 1746, Agosto, 2] 
REQUERIMENTO do capitão António João de Meneses, testamentário do seu falecido pai e capitão de 
cavalos da tropa de cavalos, Angola Álvaro de Carvalho e Meneses, ao rei [D. João V] solicitando ordem 
para o levantamento do sequestro dos bens do seu pai, em virtude deste não ter completado o número de 
cavalos da tropa a que se tinha comprometido quando foi provido no posto. 
Anexo: carta patente, certidão e requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3585. 
 

3586.  [ant. 1746, Agosto, 2] 
REQUERIMENTO de Manuel Florim Correia, ao rei [D. João V] solicitando ser provido no posto de capitão 
de cavalos de Angola, que vagou por morte de Álvaro de Carvalho de Meneses, em virtude dos seus 35 
anos de serviço.  
AHU-Angola, cx. 178, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3586. 
 

3587.  [ant. 1746, Agosto, 17] 
REQUERIMENTO do provido no cargo de depositário da Fazenda Real, capitão António da Silva 
Guimarães, ao rei [D. João V] solicitando provisão para receber o seu ordenado em Angola. 
Obs.: doc. cosido; anexo: bilhete e provisão.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3587. 
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3588.  1746, Agosto, 17, Lisboa  
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino, António Caetano de] Sousa, declarando que na 
galera Bom Jesus da Pedra, de que era mestre Domingos Francisco Travassos, que estava de partida para 
Angola, não levava nenhuma correspondência do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3588. 
 

3589.  [ant. 1746, Agosto, 18] 
REQUERIMENTO do capitão António da Silva Correia Rocha e da sua mulher D. Ângela Medeiros 
Bettencourt, ao rei [D. João V] solicitando ordem para que o governador e capitão-general de Angola, [João 
Jacques de Magalhães], não pusesse impedimento a passagem dos suplicantes para qualquer porto por 
motivos de saúde.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3589. 
 

3590.  1746, Agosto, 18, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [contratador dos direitos do sal do estado do Brasil], Estêvão Martins Torres, declarando 
que se podia dar o despacho, no que tocava ao contrato do sal, ao navio Bom Jesus da Pedra e Santa 
Rita, de que era mestre Domingos Francisco Travassos, que estava de partida para Angola. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3590. 
 

3591.  [ant. 1746, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO de Bento Pereira Henriques, natural do presídio de Muxima, ao rei [D. João V] 
solicitando que se juntasse o presente requerimento à certidão dos seus serviços de soldado, cabo de 
esquadra e ajudante do número em Angola que estava na secretaria [do Conselho Ultramarino], para eu 
pudesse ser opositor aos postos de capitão-mor do presídio de Cambambe, de Muxima ou outro. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3591. 
 

3592.  [ant. 1746, Agosto, 29] 
REQUERIMENTO do ajudante de Infantaria da guarnição da praça de Luanda, Diogo Gomes de Oliveira, 
ao rei [D. João V] solicitando ordem para se satisfazer às custas do governador e capitão-general de 
Angola os soldos vencidos desde o dia em que o dito governador lhe deu baixa, por uma portaria, 
ressarcindo-o de todas as perdas e danos que sofreu devido à acusação e prisão arbitrárias.  
Anexo: requerimentos e certidões.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 53 e 57. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3592. 
 

3593.  [ant. 1746, Setembro, 6] 
REQUERIMENTO do provido na coadjutoria da Sé do Bispado de Angola, padre António de Castro e 
Sousa, ao rei [D. João V] solicitando alvará para que se lhe pagassem para receber os mantimentos e os 
salários desde do dia em que tomou posse do cargo, após o falecimento do padre André Correia Ferreira. 
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3593. 
 

3594.  [ant. 1746, Setembro, 6] 
REQUERIMENTO de António de Magalhães Meneses, ao rei [D. João V] solicitando poder advogar nos 
auditórios da cidade de Luanda, com permissão régia, por ter capacidade para exercer a profissão e dada 
a falta de advogados em Angola. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3594. 
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3595.  1746, Outubro, 15, Bahia 
RELAÇÃO das embarcações oriundas de Angola, com carga de escravos, que entraram no porto da Bahia 
entre 12 de Maio de 1745 a 15 de Outubro 1746: as galeras “Jesus, Maria, José”, “Nossa Senhora da 
Conceição e Penha de França”, “Nossa Senhora de Nazaré”, “Santa Rita, Santo António e Almas”, “Santa 
Ana, São Joaquim e Nossa Senhora da Conceição” e “São Domingos e Nossa Senhora do Rosário”; com 
um total de dois mil trezentos e trinta e seis escravos, dezassete crias de peito.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3595. 
 

3596.  1746, Novembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do recém-nomeado Bispo de 
Angola, D. Frei Manuel de Santa Inês, solicitando uma certa quantia de empréstimo por conta da sua 
côngrua, e sem fiança, como se concedera aos seus antecessores, para suportar a viagem de quatro 
meses para Angola e assumir o lugar. 
Anexo: requerimentos e certidão. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 15 e 59. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3596. 
 

3597.  [ant. 1746, Novembro, 16] 
REQUERIMENTO do padre Caetano Rodrigues de Freitas, ao rei [D. João V]  solicitando alvará 
mantimentos na forma de estilo para receber a côngrua a que tinha direito por ter sido confirmado como 
cónego da Sé de Luanda. 
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3597. 
 

3598.  [ant. 1746, Novembro, 17] 
REQUERIMENTO de António de Almeida Ribeiro, confirmado na dignidade de tesoureiro-mor de Santa Sé, 
ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimentos na forma de estilo.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3598. 
 

3599.  [ant. 1746, Novembro, 19] 
REQUERIMENTO de Francisco Xavier da Silva, morador na vila Massangano, ao rei [D. João V] 
solicitando alvará de fiéis carcereiros para que pudesse ir à Corte livrar-se das culpas apuradas na devassa 
feita pelo auditor-geral da guerra, e que o mesmo auditor tomasse conhecido e desse defesa ao suplicante, 
julgando-o segundo o merecimento dos autos.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3599. 
 

3600.  [ant. 1746, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO do provido numa coadjutoria da Sé do Bispado de Angola, padre António de Castro e 
Sousa, ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimentos, na forma como o seu antecessor recebeu, e 
tudo o que tivesse vencido desde o dia em que foi nomeado.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3600. 
 

3601.  1746, Novembro, 24, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do governador e capitão-general de 
Angola, João Jacques de Magalhães, de 5 de Fevereiro de 1746, dando conta da contenda que houve 
entre o vigário geral [do Bispado de Angola] e o juiz de fora de Angola, Pascoal de Abranches Madeira, 
acerca da prisão do religioso franciscano frei José de São Boaventura e da notificação que mandou fazer a 
outro religioso da mesma ordem, frei Estêvão de Santa Ana, para voltar para Portugal, dadas as ordens 
que proibiam religiosos que não pertenciam as missões de passarem para aquelas partes. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: cartas, provisões (cópias) e despacho (minuta). 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 66, 3, 4, 72 e 73. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3601. 
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3602.  1746, Novembro, 27, Lisboa 
PROVISÃO do rei D. João V ao ouvidor-geral de Angola, [António Pereira Corte Real], ordenando que 
fizesse um sumário de testemunhas e a possível averiguação dos procedimentos do capitão-mor de 
Muxima, Francisco de Almeida, e do capitão-mor do presídio das Pedras [Negras], Bartolomeu Duarte de 
Sequeira, em virtude de uma carta do governador e capitão-general de Angola, de 9 de Novembro de 1745, 
e demais correspondência, acusando os dois capitães-mores.  
Anexo: cartas, carta (cópia) e auto. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3602. 
 

3603.  [ant. 1746, Novembro, 28]  
REQUERIMENTO do padre Caetano Francisco Gago da Câmara, ao rei [D. João V] solicitando o 
deferimento com justiça, dispensando-o de apresentar uma certidão que esclarecia determinada dúvida, 
sobre o requerimento pelo qual solicitou a renumeração dos serviços do seu pai, João Gago da Câmara. 
Obs.: m. est.; anexo: escrito, informação de serviço, requerimento, declaração e auto de serviços. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3603. 
 

3604.  [ant. 1746, Dezembro, 5] 
REQUERIMENTO de D. Guiomar Vieira [Lima] Vitingão, moradora na cidade de São Paulo da Assunção, 
ao rei [D. João V] solicitando ordem para que o governador e Bispo de Angola a deixassem passar para 
Portugal, para se recolher numa instituição religiosa ou casar. 
Obs.: no requerimento em anexo a requerente consta ser Guiomar Vieira de Lima; anexo: requerimento e 
bilhete. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 70 e 63. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3604. 
 

3605.  1746, Dezembro, 20, Lisboa  
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino, António Caetano de] Sousa, declarando que na 
galera Bom Jesus de Bouças e Nossa Senhora da Conceição, de que era mestre Vitorino Correia, que 
estava de partida para Angola, não levava nenhuma correspondência do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3605. 
 

3606.  1746, Dezembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
queixando-se dos procedimentos dos religiosos de Nossa Senhora do Monte Carmo, que chegaram a 
Angola com o título de missionários conventuais, e naquele reino tornaram-se senhores de muitos arimos e 
escravos; acusando-os de conservarem nos seus arimos escravos fugidos e criminosos, mas também 
filhos e avassalados dos quilambas, sobas, dembos e demais potentados; referindo o avassalamento da 
rainha Ginga e do potentado Quiçama; quilambas e sobas menos potentados da jurisdição dos presídios; e 
ainda sobre o procedimento do ministro do convento de São José da Ordem Terceira de São Francisco e 
dos seus religiosos.  
Anexo: cartas, requerimentos, regimento (cópias de capítulos) e provisões. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3606. 
 

3607.  [1746]  
REQUERIMENTO de D. Úrsula Maria Josefa, viúva do capitão-mor Manuel Lopes Louro, fiador dos direitos 
novos de Manuel Matoso de Andrade do tempo, em que serviu no posto de capitão-mor do presídio das 
Pedras [Negras], ao rei [D. João V] solicitando ordens para que lhe fosse passada uma certidão do tempo 
em que Manuel Matoso de Andrade serviu no posto de capitão do dito presídio e o rendimento do dito 
posto.  
Obs.: m. est.; anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 77 e cx. 36, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3607. 
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3608.  [ca. 1746]  
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor do presídio de Muxima, [Pedro] Paulo Pegado, ao 
rei [D. João V] solicitando poder vencer os seus soldos desde do dia que embarcasse para Angola. 
Anexo: certidão. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3608. 
 

3609.  1747, Janeiro, 25, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
CARTA de António Brandão Lima, ao rei [D. João V] sobre o comércio de uma capitania do Brasil com 
Angola e Costa da Mina, dada a necessidade de escravos nos engenhos da região; solicitando licença para 
comercializar com aquela região africana. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3609. 
 

3610.  [ant. 1747, Fevereiro, 11] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da fortaleza de São Paulo do Morro de Cassandra, José 
de Sousa Barreto, ao rei [D. João V] solicitando confirmação régia da sua patente, dado que foi provido 
pelo governador e capitão-general de Angola, [João Jacques de Magalhães].  
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 80 e 43. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3610. 
 

3611.  [ant. 1747, Março, 9] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da fortaleza de São Filipe do presídio de Benguela, José 
Gomes Coelho, ao rei [D. João V] solicitando confirmação régia da patente, dado que foi provido pelo 
governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3611. 
 

3612.  1747, Março, 9, Lisboa  
PORTARIA do Conselho Ultramarino, ordenando que o desembargador Francisco Duarte dos Santos, 
informasse sobre o conteúdo das cartas do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de 
Magalhães, e do ouvidor e provedor de Angola, António Pereira Corte Real, ouvindo o contratador dos 
direitos dos escravos de Angola, Estêvão Martins Torres, acerca do excessivo preço das farinhas para o 
socorro dos soldados da guarnição da praça de Angola.  
Obs.: m. est.; anexo: cartas e certidão.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3612. 
 

3613.  [ant. 1747, Março, 18] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria do terço pago de Angola, Francisco Cordeiro da Silva, ao rei [D. 
João V] solicitando que lhe levassem em conta o tempo em que não servira por motivos de doença, e lhe 
pagasse os seus soldos por inteiro, visto ter ido tratar da sua saúde no Rio de Janeiro, por sugestão de 
médicos.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3613. 
 

3614.  1747, Março, 24, Lisboa  
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino, António Caetano de] Sousa, declarando que no 
navio Nossa Senhora da Penha de França, Santo António e Almas, de que era mestre Bento Fernandes 
Lobo, que estava de partida para Angola não levava nenhuma correspondência do Conselho Ultramarino. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3614. 
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3615.  [ant. 1747, Abril, 14] 
REQUERIMENTO do desembargador João Álvares da Costa, ao rei [D. João V] solicitando ordem para que 
lhe fosse pago uma determinada quantia que alcançou numa sentença contra a Fazenda Real de Angola.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3615. 
 

3616.  [ant. 1747, Abril, 17] 
REQUERIMENTO do sargento-mor José Teixeira da Fonseca, casado com D. Ana Azevedo Leite, ao rei 
[D. João V] solicitando licença para passar para Portugal a fim de tratar da sua saúde. 
Anexo: provisão. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3616. 
 

3617.  [ant. 1747, Abril, 19] 
REQUERIMENTO do mestre-escola da Sé de Luanda, cónego Feliciano David Prates, ao rei [D. João V] 
solicitando alvará de mantimentos para poder receber a sua côngrua.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3617. 
 

3618.  [ant. 1747, Abril, 20] 
REQUERIMENTO de António da Silva Lisboa, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que os autos do 
libelo que interpôs na cidade de Luanda contra Belchior Rodrigues da Silva, para que lhe fosse restituído o 
ordenando do ofício de escrivão da Fazenda Real e Matrícula de Angola do último ano, fossem remetidos 
para o Juízo dos Feitos da Fazenda da Corte para ser sentenciado, uma vez que lhe pertencia por direito o 
ordenado pela serventia que exerceu durante três anos.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3618. 
 

3619.  [ant. 1747, Abril, 20] 
REQUERIMENTO do provido na dignidade de arcediago da Sé de Angola, padre João Teixeira de 
Carvalho, ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimentos na forma de estilo. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3619. 
 

3620.  [ant. 1747, Abril, 22] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria do terço pago de Angola, Francisco Cordeiro da Silva, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão de licença de um ano para passar para Portugal a fim de tratar de algumas 
pendências. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 38,D. 3620. 
 

3621.  [ant. 1747, Abril, 22] 
REQUERIMENTO do escrivão da Fazenda Real de Angola, Lucas Pereira da Silva, ao rei [D. João V] 
solicitando provimento para servir no dito cargo por mais um ano, em virtude de servir com nomeação do 
proprietário do dito cargo. 
Obs.: doc. cosido; anexo: bilhete, carta de nomeação e certidões. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3621. 
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3622.  [ant. 1747, Abril, 26] 
REQUERIMENTO do homem de negócio, Francisco Pita Maciel, assistente em Angola, ao rei [D. João V] 
solicitando ordem ao governador e capitão-general de Angola para desobrigar o suplicante do assento da 
praça de soldado. 
Obs.: doc. cosido; anexo: instrumento em pública forma.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3622. 
 

3623.  1747, Abril, 26, Lisboa  
INFORMAÇÃO do [contratador dos direitos dos escravos de Angola], Estêvão Martins Torres, declarando 
que se podia dar despacho, no que tocava ao contrato do sal da América, ao navio Nossa Senhora do Bom 
Sucesso e Santo Estêvão, de que era mestre João Luís Calheiros, que estava de partida para Angola. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3623. 
 

3624.  [ant. 1747, Abril, 29]  
REQUERIMENTO de Diogo do Sobral Godinho, filho do alferes Caetano Teixeira de Macedo, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para que se levassem em conta o tempo que serviu no posto de cabo de 
esquadra, em virtude de ter recebido baixa durante uma mostra em Maio de 1746, [por não constar no seu 
regimento os anos que serviria]. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3624. 
 

3625.  [ant. 1747, Abril, 30] 
REQUERIMENTO do assistente no presídio de Massangano, Francisco Xavier da Silva, ao rei [D. João V] 
solicitando licença para voltar a Portugal, com três filhos menores e órfãos de mãe, para tratar da saúde.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 97. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3625. 
 

3626.  1747, Maio, 1, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino determinado que o provedor da Fazenda Real de Angola remetesse 
a relação do que importaram as propinas dos ministros e oficiais do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3626. 
 

3627.  [ant. 1747, Maio, 3] 
REQUERIMENTO do provido no cargo de ouvidor-geral de Angola, bacharel Fernando José da Cunha 
Pereira, ao rei [D. João V] solicitando ajuda de custo para a viagem até Angola, o seu vencimento desde o 
dia em que embarcasse e alvará de mantimentos na foram de estilo. 
Anexo: bilhete e requerimento.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3627. 
 

3628.  [post. 1747, Maio, 3] 
REQUERIMENTO (cópia) de [um religioso] preso num convento, solicitando ser solto por não ter cometido 
nenhum crime ou transferido para uma cadeia pública, a fim de provar a sua inocência.  
AHU-Angola, cx. 178, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3628. 
 

3629.  [ant. 1747, Maio, 4] 
REQUERIMENTO do capitão Salvador de Sousa Vieira, ao rei [D. João V] solicitando que o secretário do 
Conselho Ultramarino lhe entregasse o requerimento e demais papéis que tinha entregado como opositor a 
uma das capitanias de Angola, dado que não foi provido no posto e necessitava dos documentos.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3629. 
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3630.  [ant. 1747, Maio, 6] 
REQUERIMENTO do provido no cargo de ouvidor-geral de Angola, bacharel Fernando José da Cunha, ao 
rei [D. João V] solicitando em cada ano uma certa quantia de aposentadoria para além do seu ordenado, 
para alugar casas em Angola. 
Anexo: carta e provisão.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3630. 
 

3631.  1747, Maio, 7, [São Paulo da Assunção de Luanda]  
CARTA do religioso [da Ordem Terceira de] São José, frei José de Santa Cecília, ao [governador e capitão-
general de Angola], João Jacques de Magalhães, informando dos motivos por que não aceitou no convento 
de São José [em Luanda] os dois negros que o governador enviou para aquele convento, explicando que 
pertenciam ao arimo do convento de Muxima e viveram como escravos, o que os impedia de mudar de 
arimo. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3631. 
 

3632.  1747, Maio, 8, Lisboa  
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino, António Caetano de] Sousa, declarando que no 
brigue Nossa Senhora do Bom Sucesso, e Santo Estêvão, de que era mestre João Luís Calheiros, que 
estava de partida para Angola, não levava nenhuma correspondência do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3632. 
 

3633.  1747, Maio, 8, Lisboa  
MANDADO do [conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa Meneses, para que o 
recém nomeado ouvidor de Angola, bacharel Fernando José da Cunha, tirasse residência ao seu 
antecessor António Pereira Corte Real, do tempo que serviu e nos demais cargos que ocupou em Angola. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3633. 
 

3634.  [ant. 1747, Maio, 20] 
REQUERIMENTO de tenente pago da fortaleza de Nossa Senhora das Necessidades da Praia de 
Cassandama, Domingos Gonçalves, natural da freguesia de Sampaio de Vilar comarca de Guimarães e 
morador em Angola, ao rei [D. João V] solicitando ser provido de capitão-mor de Ambaca, em satisfação 
aos seus serviços em Angola, como praça de soldado, alferes e capitão de moradores da ilha de São João 
de Cazanga e no posto de Infantaria paga do exército que participou na guerra contra a rainha Ginga.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3634. 
 

3635.  1747, Maio, 24, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] satisfazendo a resolução régia na consulta de 12 
de Julho de 1745 sobre a nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor do presídio de Benguela, por 
falecimento de Manuel Gonçalves de Andrade, para que se consultasse os requerimentos de Pedro Martins 
Marques Mouro e de Roque Vieira de Lima e demais documentos que baixaram, [em que Damião de 
Bastos, Manuel de Andrade e Vitoriano António de Meneses eram opositores ao dito posto].  
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: carta (cópia), requerimento (cópia), consulta, 
pareceres e informação. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 106, 103 e 107. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3635. 
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3636.  1747, Junho, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do provedor da Fazenda Rela de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] em 
resposta à uma ordem régia, remetendo uma carta do contador de Angola explicando uma quantia que 
estava descriminada no mapa das despesas do ano de 1743, declarando que a mesma quantia estava 
descrita como despesa extra por ter sido feita por mandados e fora da ordinária que se fazia com os filhos 
da folha e a guarnição dos presídios de Angola. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 111. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3636. 
 

3637.  1747, Julho, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] sobre a 
fiança que os escrivães dos órfãos de Angola deveriam dar antes de entrarem no serviço, advertindo que 
esta lei nunca tinha sido aplicada em Angola, uma vez que até à data nenhum escrivão dos órfãos tinha 
dado a respetiva fiança, e nem seria fácil encontrar naquele reino pessoa que quisesse exercer o cargo sob 
tais confusões; informando que havia ali um escrivão do público, judicial e notas e um escrivão da 
Ouvidoria, que também servia de tabelião, e um escrivão das execuções civis; não havendo em Angola os 
ofícios de alcaide da cidade, meirinho da correição ou vedoria e meirinho do mar.  
Anexo: carta, carta (cópia) e provisão. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3637. 
 

3638.  1747, Julho, 4, bordo do navio Shaftesbury  
CARTA do capitão do navio Shaftesbury, [Matthew] Bookey, ao governador e capitão-general de Angola, 
João Jacques de Magalhães, expressando a sua gratidão por ter abrigado os seus navios e dado a sua 
proteção, em virtude de se terem desviado da sua rota em virtude de uma ameaça francesa, informando 
que iriam seguir viagem.  
Obs.: doc. em inglês.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3638. 
 

3639.  1747, Julho, 21, Lisboa 4 
PROVISÃO (cópia) do rei [D. João V] remetendo ao desembargador e ouvidor-geral do cível da Relação da 
Bahia a carta citatória inclusa para que a mulher e os filhos do capitão António da Cunha de Andrade se 
habilitassem na causa declarada na mesma carta, na qualidade de herdeiros do falecido.  
Anexo: carta citatória. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 115. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3639. 
 

3640.  1747, Agosto, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do provedor da Fazenda Rela de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] informando 
que durante a estadia, no porto de Luanda, da esquadra francesa que conduziu as gentes e fazendas da 
nau da Índia que naufragou na ilha de Bourbon, também entraram naquela barra dois navios ingleses que 
acabaram por entrar naquele porto, por receio dos franceses. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 122. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3640. 
 

3641.  [ant. 1747, Agosto, 3] 
REQUERIMENTO de António Rebelo de Mesquita, natural de Angola, ao rei [D. João V] solicitando ordem 
para que o governador do Rio de Janeiro, constando não recair sobre o suplicante nenhuma culpa, o 
remetesse para Angola, atendendo ao facto de ter mulher e filhos, ter sido remetido para o Brasil devido à 
contenda que teve com o capitão-mor de Muxima. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 123. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3641. 
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3642.  1747, Agosto, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] 
informando das circunstâncias da obtenção das obediências do soba de Muxima e do potentado de 
Quiçama.  
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 124 e 125. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3642. 
 

3643.  1747, Agosto, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] sobre 
a ordem régia para que todo o mestre ou capitão de embarcação que conduzisse religiosos para o reino de 
Angola sem o devido passaporte fosse preso e extraditado para um presídio daquele reino. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 125 e 126. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3643. 
 

3644.  1747, Agosto, 3, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
ABAIXO ASSINADO [dos oficiais da câmara da cidade de Luanda] atestando a venda de um cavalo do 
leigo de São Francisco do convento da cidade de Luanda, frei Manuel Jesus, ao sargento-mor Manuel da 
Silva Viera, no distrito de Golungo, sendo que o preço do cavalo seria pago em mantimentos. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 127. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3644. 
 

3645.  1747, Agosto, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] em 
resposta a uma ordem régia, dando parecer acerca da carta dos oficiais da câmara de Luanda a respeito 
do subsídio cobrado aos moradores de Angola para o donativo para a paz com a Holanda e para o dote de 
casamento [de D. Catarina de Bragança com D. Carlos II de Inglaterra].  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 128. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3645. 
 

3646.  1747, Agosto, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [secretário do governo de Angola], João José de Lima, ao rei [D. João V] remetendo as ordens 
reais enviadas ao governador e capitão-general de Angola, João Jacques de Magalhães, e os recibos das 
cartas de serviço enviadas ao ouvidor e provedor, António Pereira Corte Real, e ao juiz de fora, Luís de 
Moura Coutinho. 
Anexo: lista, cartas, provisão (cópia) e escrito. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 129. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3646. 
 

3647.  1747, Agosto, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] sobre o 
cumprimento da ordem régia de 6 de Maio de 1746, acerca do desconto na côngrua do Bispo de Angola, D. 
Frei Manuel de Santa Inês, de determinada quantia correspondente a metade do total de um empréstimo 
que o prelado contraiu em Portugal e que a outra metade fosse descontada no próximo ano. 
Anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 131. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3647. 
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3648.  1747, Setembro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, António Pereira Corte Real, ao rei [D. João V] em 
resposta à ordem régia de 9 de Setembro de 1747, acerca das quantias das sobras que a Provedoria geral 
de Angola remetia para Portugal; remetendo certidão atestando o valor das sobras que tinha enviado; e 
que no final ano, quando findava os contratos dos direitos dos escravos, poderia melhor calcular o valor 
das sobras.  
Anexo: carta, relações, lista, certidão e provisão. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 132. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3648. 
 

3649.  1747, Setembro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do Bispo de Angola, frei Manuel de Santa Inês, ao rei [D. João V] sobre as ordens régias para que 
não consentisse em Angola a presença de religiosos oriundos de outras partes e que fossem embarcados 
como capelães; informando que em Angola existiam apenas dois clérigos formados, sendo tio e sobrinho, 
ambos cónegos.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3649. 
 

3650.  [ant. 1747, Outubro, 5] 
REQUERIMENTO de António Pereira Soares, degredado em Angola, ao rei [D. João V] solicitando as 
ordens necessárias para que fosse cumprida a provisão de perdão dos quatro anos de degredo que lhe 
restavam cumprir da pena de oito anos de degredo pela morte de Vicente Ferreira Jardim.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 133. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3650. 
 

3651.  [ant. 1747, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO do sacerdote do hábito de São Pedro, padre João Teixeira de Carvalho, ao rei [D. João 
V] solicitando alvará de mantimentos por mais vias, em virtude de ter sido apresentado para a dignidade de 
arcediago da Sé do Bispado de Angola. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 134. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3651. 
 

3652.  [ant. 1747, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO do sacerdote do hábito de São Pedro, padre Gonçalo de Gouveia Leite, apresentado 
para uma conezia da sé do Bispado de Angola, ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimentos por 
mais vias na forma de estilo. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 135. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3652. 
 

3653.  [ant. 1747, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO do sacerdote do hábito de São Pedro, padre Caetano Rodrigues de Freitas, ao rei [D. 
João V] solicitando alvará de mantimentos por mais vias, em virtude de ter sido apresentado em uma 
conezia do Bispado de Angola. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 35, doc. 136. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3653. 
 

3654.  [ant. 1747, Novembro, 10] 
REQUERIMENTO do provido na cadeira magistral da Sé de Angola, padre Caetano Gago da Câmara, ao 
rei [D. João V] solicitando alvará de mantimentos na forma de estilo. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 139. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3654. 
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3655.  [ca. 1747] 
RELAÇÃO constando que se remetia para Benguela na próxima monção uma caixa de botica para o uso 
do novo capitão-mor que ia para o presídio de Benguela. 
AHU-Angola, cx. 178, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3655. 
 

3656.  [ca. 1747] 
RELAÇÃO dos livros remetidos na presente monção para o reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 178, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 38, D. 3656. 
 

3657.  [post. 1747] 
MAPA das despesas da Fazenda Real de Angola com nove companhias do terço da guarnição da praça de 
Angola e dos sete presídios de Angola, relativos ao ano de 1747. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 142. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3657. 
 

3658.  1748, Março, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao rei 
[D. João V] sobre o rendimento da Fazenda Real de Angola e as embarcações e escravos que saíram [do 
porto de Luanda e do de Benguela, para os do Rio de Janeiro, Bahia e Recife de Pernambuco], em 1747 [e 
início de 1748]. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3658. 
 

3659.  1748, Março, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao rei [D. João V] sobre a residência 
que tirara ao ex-ouvidor-geral e provedor-mor da Fazenda Real, dos defuntos e ausentes, capelas e 
resíduos da comarca, bacharel António Pereira Corte Real, afirmando que o mesmo era digno e merecedor 
de exercer empregos relevantes. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3659. 
 

3660.  [ant. 1748, Março, 11] 
REQUERIMENTO do homem de negócio, Guilherme Ficher, morador da cidade de Luanda, reino de 
Angola, ao rei [D. João V] solicitando baixa do serviço de soldado, em que fora assentado por ordem do 
governador daquele reino, [João Jacques de Magalhães], durante a guerra contra a rainha Ginga, alegando 
que tinha negócio com loja aberta na praia daquela cidade e correspondência no Rio de Janeiro, e a 
permanência no serviço de soldado o prejudicava. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3660. 
 

3661.  1748, Março, 16, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se juntassem os papéis sobre [a nau São Pedro e 
São João, da Companhia de Macau, que arribara no porto de Luanda a 7 de Julho de 1745, capitaneada 
por João Pereira de Carvalho e pertença de Vasco Lourenço], para que fossem vistos pelo procurador da 
Fazenda. 
Anexo: cartas, carta (cópia), auto (traslado) e provisão. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 121. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3661. 
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3662.  1748, Abril, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do capitão-mor do presídio 
de Ambaca, Angola, João Pereira da Cunha, solicitando a patente de sargento-mor ad honorem do dito 
presídio, com o mesmo soldo e exercício que tinha de capitão de Infantaria, em satisfação pelos 19 anos 
de serviço naquele reino. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 61, fl. 
247-247v; anexo: cartas, provisões (cópias), requerimento, requerimento (cópia) e instrumento em pública 
forma. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 9; cx. 35, doc. 42; cx. 28, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3662. 
 

3663.  1748, Abril, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento de Teotónio Godinho 
Machado e da sua esposa, D. Eugénia Inácia de Estrat Arca e Melo, solicitando permissão para 
renunciarem à propriedade do ofício de escrivão das execuções de Angola, na sua filha, D. Ana Teresa 
Clara de Távora Arca e Melo, para com ele tomar estado de casada ou de religiosa. 
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS DE 
PARTES, Cod. 61, fl. 246v-247; anexo: requerimentos, cartas, atestação, certidões, requerimento (cópia), 
bilhete, auto de testemunhas, parecer, provisão e alvará. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 10 e 11. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3663. 
 

3664.  [ant. 1748, Abril, 28] 
REQUERIMENTO do capitão-de-mar-e-guerra da nau Nossa Senhora da Vitória, preso na cadeia do 
Limoeiro, Francisco Pinheiro dos Santos, ao rei [D. João V] solicitando que o presente requerimento fosse 
junto à consulta e à devassa do naufrágio da nau na ilha de Mascarenhas, [em 1746], que seriam enviadas 
ao secretário de estado Marco António de Azevedo Coutinho, para que a devassa fosse terminada e lhe 
nomeassem ministro para ter livramento e poder provar a sua inocência, para bem do seu crédito e 
daquele dos interessados na carga da nau, que fora conduzida a salvamento a Angola. 
Obs.: datação aferida pela carta de José Simões Barbosa de Azambuja; anexo: requerimento, carta e lista. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3664. 
 

3665.  [ant. 1748, Maio, 8] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria do Regimento de Estremoz, governador da praça de Arronches, 
D. Vicente Henriques de Almeida Souto Maior, ao rei [D. João V] solicitando a reforma da consulta para a 
nomeação de pessoas para o posto de mestre de campo de Angola, que ainda não tivera resolução e na 
qual era opositor. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3665. 
 

3666.  [ant. 1748, Junho, 5] 
REQUERIMENTO do nomeado no ofício de escrivão da Fazenda Real, Vedoria e Matrícula de Angola, 
capitão António da Silva Guimarães, morador em Angola, ao rei [D. João V] solicitando provimento no dito 
ofício, uma vez que fora nomeado pelo proprietário do mesmo, Nicolau Antunes de Almeida. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: cartas de nomeação, alvarás (cópias), carta (traslado) e bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 19 e 21; cx. 37, doc. 123. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3666. 
 

3667.  1748, Junho, 8, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor [-geral] e provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, 
ao rei [D. João V] remetendo a relação dos escravos que saíram de Angola no ano de 1747 [e início de 
1748, para o Rio de Janeiro e Pernambuco], bem como o total dos rendimentos da Fazenda Real, incluindo 
os escravos que tinham saído de Benguela. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3667. 
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3668.  1748, Junho, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre um requerimento do provedor e deputado da 
Mesa do Comércio acerca do pedido dos interessados na carga na nau Nossa Senhora da Vitória, que 
naufragara na ilha de Mascarenhas em 1746, solicitando que a Mesa solicitasse que o governador e 
capitão-general de Angola remetesse ao Rio de Janeiro a carga que fora recuperada e levada a Angola 
pelas naus franceses, para poder ser enviada na primeira frota em direitura à Casa da Índia.  
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 61, fl. 
260-260v; anexo: abaixo-assinado e requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3668. 
 

3669.  [ant. 1748, Julho, 10] 
REQUERIMENTO do [provincial] César, ao rei [D. João V] solicitando certidão dos avisos que o vice-rei do 
Brasil [André de Melo e Castro] e o governador e capitão-general de Angola [João Jacques de Magalhães] 
fizeram ao governador de Pernambuco, Henrique Luís Pereira Freire, sobre o procedimento do [vigário 
geral do Bispado de Pernambuco], Constantino de Magalhães Coelho, bem como da resposta do 
governador de Pernambuco a Sua Majestade e tudo o que existisse sobre esta matéria na secretaria do 
Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3669. 
 

3670.  [ant. 1748, Julho, 15] 
REQUERIMENTO do nomeado no posto de capitão do forte de Santa Maria Madalena, da cidade de São 
Paulo da Assunção, de Angola, José Manuel, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente de 
nomeação passada pelo governador daquele reino, [João Jacques de Magalhães], quando o posto vagara 
com a promoção de António Galvão a capitão de Infantaria do Regimento do Quanza, alegando que fora 
pedida informação ao governador acerca das razões do seu requerimento e ao soldo respectivo, 
explicando que não venceria qualquer soldo, [tal como o capitão da fortaleza de Nossa Senhora das 
Necessidades, na praia de Cassandama], Pedro Gonçalves da Cruz. 
Anexo: requerimento, carta patente e certidão. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3670. 
 

3671.  1748, Julho, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do capitão-mor do presídio 
de Benguela, Damião de Bastos, solicitando patente do posto de mestre de campo ad honorem para 
governar o dito presídio, nos três anos em que estava provido, sem vencer mais que o soldo de capitão-
mor. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, 
Cod. 61, fl. 272v-273; anexo: requerimentos, certidões, bilhete e carta patente (cópia).  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 2, 24 e 37. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3671. 
 

3672.  1748, Julho, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento de Luís César de Meneses, 
sobrinho do falecido Rodrigo César de Meneses, solicitando que fosse tirada residência ao tempo em que o 
seu tio servira de governador e capitão-general de Angola, apesar do presidente do Conselho ter levantado 
dúvida à execução da residência, em virtude do visado já ter falecido. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PERNAMBUCO, Cod. 
266, fl. 323v; anexo: requerimento e despacho.  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 26 e 25. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3672. 
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3673.  1748, Julho, 26, Lisboa 
CARTA DE NOMEAÇÃO do rei D. João V nomeando o conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], governador e capitão-general de Angola, por três anos. 
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3673. 
 

3674.  1748, Julho, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre outras, [de 24 de Julho e de 5 de Dezembro 
de 1747], acerca do modo mais conveniente para transportar os recrutas da ilha da Madeira para o reino de 
Angola ser na embarcação que levasse o governador, evitando assim maiores despesas. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 26v e 
Cod. 24, fl. 286v-287; anexo: consultas e despacho.  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 28; cx. 35, doc. 140. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3674. 
 

3675.  1748, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o pedido do nomeado para governador e 
capitão-general de Angola, conde do Lavradio, [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e 
Melo], solicitando determinada quantia por conta dos seus soldos, tal como fora concedido ao seu 
antecessor [João Jacques de Magalhães]. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 61, fl. 
280v; anexo: certidão e requerimentos.  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 30 e 29 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3675. 
 

3676.  1748, Agosto, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do Bispo de Angola, frei Manuel de Santa Inês, ao rei [D. João V] sobre o ouvidor-geral daquele 
reino, [Fernando José da Cunha Pereira], ter alterado um assento num dos livros da confraria de Nossa 
Senhora de Muxima, no dia da procissão da santa, impondo aos corregedores a obrigação de entrarem no 
sertão, quando até então era incumbência da mitra visitar todas as confrarias e igrejas do sertão e se tal 
não se mantivesse seria a ruína das confrarias. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3676. 
 

3677.  1748, Agosto, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a carta do provedor da Fazenda Real de 
Angola, [António Pereira Corte Real], de 10 de Agosto de 1747, acerca da esquadra francesa da 
companhia das Índias, capitaneada por monsieur La Bourdonnais, ter levado a Angola o capitão da nau 
Nossa Senhora da Vitória, Francisco Pinheiro dos Santos, dois capitães de Infantaria, oficiais, soldados, 
gente da equipagem e a carga salva do naufrágio da dita nau, na ilha de Bourbon [Mascarenhas], 
explicando o ajuste entre o capitão francês e o português para o transporte da carga, o procedimento com 
os diamantes recuperados no naufrágio e os escravos do falecido João Paulo, os requerimentos dos 
comissários dos proprietários dos diamantes, a descrição e as disposições da fazenda, e as despesas com 
os oficiais e navios franceses.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 61, fl. 289-291; ver ainda 
AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod, 25, fl. 55v e 56-57v; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; 
provavelmente o capitão francês é Bertrand-François Mahé, conde de La Bourdonnais, governador-geral 
das ilhas de Mascarenhas por conta da Companhia das Índias Orientais, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand-Fran%C3%A7ois_Mah%C3%A9_de_La_Bourdonnais; anexo: carta, 
pareceres e certidões.  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 33 e 32; cx. 35, doc. 116 e 122. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3677. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand-Fran%C3%A7ois_Mah%C3%A9_de_La_Bourdonnais
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3678.  [ant. 1748, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO do nomeado para mestre de campo [ad honorem], com o exercício de capitão-mor do 
presídio de Benguela, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] solicitando provisão para vencer o seu soldo 
desde o dia do embarque. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3678. 
 

3679.  1748, Agosto, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Ambaca, reino de Angola, sendo candidatos António Gonçalves de Carvalho, 
Francisco Lobo Barreto e Domingos Gonçalves. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 24, fl. 42v-
43v; anexo: informações de serviço e bilhete.  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 38; cx. 178, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3679. 
 

3680.  1748, Agosto, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Caconda, reino de Angola, sendo candidatos Francisco Vieira de Lima e Manuel 
da Silva Guimarães. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 24, fl. 41v-42; 
anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3680. 
 

3681.  1748, Agosto, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do ex-capitão-mor do 
presídio das Pedras [Negras], Manuel Matoso de Andrade, solicitando o posto de ajudante de tenente 
daquele reino, que vagara com o falecimento de Manuel Florim Correia, alegando que já servira de 
ajudante de tenente e tenente-general, defendera o presídio durante a guerra com o rei Ginga e ajudara o 
soba D. Luís Gunza Bamby que fora expulso pelo Donga. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 24, fl. 43v-44.  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3681. 
 

3682.  1748, Agosto, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do catequizador das 
liberdades dos pretos que eram embarcados em Luanda para o Brasil, padre Manuel da Costa Rodrigues, 
solicitando aumento de ordenado, em virtude do número de pretos ser cada vez maior e não ter 
emolumentos para se sustentar. 
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 
61, fl. 26-26v; anexo: ofício, carta, requerimentos, certidão e provisão (cópia).  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 41; cx. 29, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3682. 
 

3683.  1748, Agosto, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governo interino de Angola, composto pelo] Bispo de Angola, frei Manuel de Santa Inês, [o 
sargento-mor do terço pago da cidade de São Paulo da Assunção de Luanda], Vitoriano de Faria e Melo 
Varejão Castelo Branco, e o ouvidor-geral, Fernando José da Cunha Pereira, ao rei [D. João V] sobre 
terem cumprido a ordem de tirar residência a Belchior Raposo Pimentel, pelo tempo que serviu o posto de 
capitão-mor do presídio de Caconda. 
Anexo: provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 42; cx. 35, doc. 117. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3683. 
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3684.  [ant. 1748, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO do nomeado para juiz de fora de Angola, António de Campos Rego, ao rei [D. João V] 
solicitando alvará de mantimentos, com declaração de que venceria o soldo desde o dia do embarque; 
[posteriormente solicitou as provisões necessárias para as casas de aposentadorias e para exercer o lugar 
de juiz dos órfãos]. 
Anexo: bilhetes, requerimentos e certidões. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3684. 
 

3685.  1748, Agosto, 26, Lisboa 
ESCRITO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Marco António de Azevedo 
Coutinho, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, sobre o 
conselho mandar fazer os mantimentos para os soldados que fossem da ilha da Madeira para o reino de 
Angola, na fragata Nossa Senhora da Nazaré. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3685. 
 

3686.  1748, Agosto, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio das Pedras [Negras], sendo candidatos Domingos Gonçalves, Cipriano de Matos 
Monteiro e António Henriques de Miranda. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 57v-
59v; anexo: parecer e bilhete.  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 48 e 49. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3686. 
 

3687.  [ant. 1748, Setembro, 3] 
REQUERIMENTO de Pedro Martins Mouro, ao rei [D. João V] solicitando que o requerimento fosse 
anexado aos seus serviços e ele suplicante fosse aceite como opositor aos postos de capitão-mor de 
Massangano, Pedras [Negras], Muxima ou outro. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3687. 
 

3688.  1748, Setembro, 8, Lisboa 
FOLHA DE PROPINAS (cópia) do contrato do novo imposto do vinho e das aguardentes de Angola, 
arrematado em 14 de Julho de 1747, por três anos. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3688. 
 

3689.  [ant. 1748, Setembro, 12] 
REQUERIMENTO de Francisco António Ribeiro, ao rei [D. João V] solicitando o hábito de Cristo e tença, 
em satisfação dos serviços prestados no presídio de Massangano, como capitão da fortaleza de São João 
da vila de Massangano e de capitão de Artilharia daquela vila. 
Obs.: m. est.; anexo: conhecimento e escrito. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3689. 
 

3690.  1748, Setembro, 13, Lisboa 
DESPACHO do [conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, como 
presidente do Conselho, ordenando que se passasse ordem ao ouvidor-geral de Angola, [Fernando José 
da Cunha Pereira] para tirar residência ao bacharel Pascoal de Abranches Madeira, pelo tempo que serviu 
de juiz de fora naquele reino, bem como aos seus oficiais. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3690. 
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3691.  1748, Outubro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governo interino de Angola, sargento-mor do terço pago da cidade de São Paulo da Assunção 
de Luanda], Vitoriano de Faria e Melo Varejão Castelo Branco, e [ouvidor-geral], Fernando José da Cunha 
Pereira, ao rei [D. João V] sobre as juntas realizadas a 26 e 30 de Setembro de 1748 para prover o posto 
de ajudante supra do terço daquela cidade, vago devido à promoção de António Correia de Castro a 
capitão-mor de Golungo; explicando que o Bispo [frei Manuel de Santa Inês, elemento do governo] 
duvidara de caber ao sargento-mor a decisão daquele provimento, tendo-se procedido ao despacho dos 
requerimentos dos nomeados, o pardo e alferes Manuel Carrilho e José Correia de Castro, para que Sua 
Majestade decidisse.  
Obs.: m. est.; ver requerimento de José Correia de Castro em AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3724; anexo: 
requerimento (cópia). 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 60 e 57. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3691. 
 

3692.  1748, Outubro, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral e provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao 
rei [D. João V] sobre ter dado cumprimento à ordem de 13 de Julho de 1747, e remetendo as contas do 
almoxarife da cidade, Francisco Gomes de Carvalho. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3692. 
 

3693.  [ant. 1748, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO do senhorio da galera Nossa Senhora da Conceição e Penha de França, João António 
de Cerqueira, da cidade da Bahia, ao rei [D. João V] solicitando provisão para ir da cidade da Bahia ao 
presídio de Benguela fazer negócio e resgatar escravos, regressando em direitura à Bahia. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3693. 
 

3694.  [ca. 1748, Novembro, 29] 
AUTO DOS PAPÉIS DE SERVIÇO do antigo sargento-mor do presídio de Caconda, João da Silva 
Coutinho. 
Obs.: m. est.; doc. numerado e incompleto; anexo: requerimento, certidão, carta patente. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 63; cx. 22, doc. 38; cx. 25, doc. 56 e 68. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3694. 
 

3695.  [ant. 1748, Dezembro, 30] 
REQUERIMENTO dos herdeiros do ex-governador e capitão-general de Angola, João Jacques de 
Magalhães, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que em qualquer juízo ultramarino em que fossem 
apresentadas as ordens para a arrecadação do cabedal deixado pelo falecido, se lhes desse pronta 
execução, sem dúvidas ou embargos. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3695. 
 

3696.  [post. 1748] 
MAPA da despesa com as nove companhias do terço da guarnição da praça de Luanda, e os cinco 
presídios das conquistas, mais Benguela e Caconda, no ano de 1748. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3696. 
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3697.  1749, Janeiro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento de Bento Pereira Henriques, 
natural do presídio de Muxima, reino de Angola, solicitando permissão para reformar o regimento dos 
homens pretos daquele reino, que fora levantado pelo governador Aires de Saldanha [de Meneses e 
Sousa], nomeando-o como mestre de campo, com meio soldo, facto que seria proveitoso à conservação do 
reino e à Fazenda Real, alegando os serviços de soldado pago, cabo de esquadra, ajudante do número, e 
as intervenções em guerras e nos levantamentos dos sertões de Benguela, Caconda e Quiçama, para 
além de ter sido preso e vexado por duas vezes pelo capitão-mor [de Muxima], Francisco de Almeida; o 
conselho anexou cópia da consulta de 7 de Junho de 1747 relativa ao mesmo assunto.  
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 
62, fl. 40-40v e Cod. 61, fl. 98v-99; a carta do governador dá parecer sobre o requerimento; anexo: 
consulta, consulta (cópia), requerimentos, avisos, lembrete, carta, lista.  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 69, 56, 78 e 80; cx. 37, doc. 78; cx. 35, doc. 82, 108, 109 e 137; cx. 34, doc. 84, 
94 e 95. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3697. 
 

3698.  1749, Janeiro, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao rei 
[D. João V] sobre a pequenez, incúria, rusticidade e desamparo da cadeia da cidade [de Luanda] propiciar 
a indigência e a mortalidade dos reclusos, mencionando também a impossibilidade da Casa da Santa 
Misericórdia acudir a todos e a conveniência de a cadeia ser visitada mensalmente pela junta criminal, para 
que se sentenciassem os delitos que não fossem de pena ordinária, no paço do concelho. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3698. 
 

3699.  1749, Janeiro, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral e provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao 
rei [D. João V] sobre a portaria [do governador João Jacques de Magalhães], que lhe ordenara para 
retelhar as casas do Bispo daquele reino, [D. Manuel de Santa Inês], e as dúvidas que tivera devido às 
despesas decorrentes, tendo decidido com o governo concluir a obra com os alugueres futuros, sem 
executar o senhorio [capitão-mor Manuel Matoso de Andrade]. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3699. 
 

3700.  1749, Janeiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao rei [D. João V] sobre a sua chegada àquele reino a 11 de Janeiro de 
1749 e de ter recebido o governo das mãos do ouvidor [-geral] Fernando José da Cunha Pereira, e do 
sargento-mor de Infantaria, Vitoriano de Faria e Melo [Varejão Castelo Branco], na Sé da cidade; 
comprometendo-se a informar acerca do estado do governo, mas alertando logo para os prejuízos 
decorrentes da falta de acomodações salubres para a cavalaria e de quartéis para os soldados, situações 
que agravavam a mortalidade de ambos e a dispersão e desobediência dos soldados. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3700. 
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3701.  1749, Janeiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao rei [D. João V] sobre ter cumprido a ordem de 30 de Agosto de 1748, 
[relativa à carta do juiz de fora, Pascoal de Abranches Madeira, de 9 de Novembro de 1747], que mandava 
advertir o perfeito dos capuchos italianos, [padre frei Bernardino Ignazio d´Asti], para que não 
perturbassem a administração da justiça, como fizeram na devassa contra [o síndico dos missionários 
italianos], Manuel Teixeira de Mendonça, que fora acusado de matar Belchior Francisco a tiro e ferir o 
padre José Rodrigues de Andrade. 
Anexo: provisão (cópia) e carta. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 74 e 47; cx. 35, doc. 138. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3701. 
 

3702.  1749, Janeiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao rei [D. João V] sobre ter cumprido a ordem de 3 de Julho de 1748, 
[relativa às cartas do ex-governador João Jacques de Magalhães, de 27 de Julho e de 1 de Agosto de 
1747], enviando as certidões do registo da ordem que aprovara a hospitalidade que o ex-governador dera à 
esquadra francesa que ali fora desembarcar as pessoas e fazendas recuperadas do naufrágio da nau 
[Nossa Senhora da] Vitória, na ilha de Mascarenhas, assim como por não ter cedido a gente que [o 
comandante francês, monsieur de La Bourdonnais] lhe pedira para a mareação das naus e serviço de 
artilharia. 
Obs.: carta em francês; provavelmente o capitão francês é Bertrand-François Mahé, conde de La 
Bourdonnais, governador-geral das ilhas de Mascarenhas por conta da Companhia das Índias, ver 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand-Fran%C3%A7ois_Mah%C3%A9_de_La_Bourdonnais; anexo: provisão 
(cópia), cartas, carta (cópia), certidões e despacho. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 75 e 18; cx. 35, doc. 114, 118 e 119. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3702. 
 

3703.  1749, Janeiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao rei [D. João V] sobre ter cumprido a ordem de 27 de Agosto de 1748, 
[relativa à carta do ex-governador João Jacques de Magalhães, de 1 de Agosto de 1747], que lhe ordenava 
para no futuro cumprir com maior rigor o alvará de 5 de Outubro de 1715 antes de ceder hospitalidade a 
navios estrangeiros, uma vez que os depoimentos de pessoas e oficiais dos navios comandados por 
monsieur de La Bourdonnais provavam que a vinda dele ao porto de Angola não fora acidental. 
Obs.: carta em francês; provavelmente o capitão francês é Bertrand-François Mahé, conde de La 
Bourdonnais, governador-geral das ilhas de Mascarenhas por conta da Companhia das Índias, ver 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand-Fran%C3%A7ois_Mah%C3%A9_de_La_Bourdonnais; anexo: provisão 
(cópia) e carta. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 120; cx. 36, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3703. 
 

3704.  1749, Janeiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao rei [D. João V] 
sobre a chegada do governador, conde do Lavradio, [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e 
Melo], e de como recebera o governo pelas mãos do sargento-mor do terço [Vitoriano de Faria e Melo 
Castelo Branco]; sobre a necessidade de fazer quartéis para os soldados e dando conta que o governador 
trouxera menos soldados do que estava previsto, porque a nau Nossa Senhora da Nazaré não tinha 
capacidade para mais, e que os armamentos esperados ainda não tinham chegado. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3704. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand-Fran%C3%A7ois_Mah%C3%A9_de_La_Bourdonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand-Fran%C3%A7ois_Mah%C3%A9_de_La_Bourdonnais
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3705.  1749, Janeiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao rei [D. João V] respondendo à ordem de 14 de Agosto de 1748, que 
lhe ordenava para remeter à Casa da Índia, por conta dos interessados do comércio, os diamantes e 
fazendas recuperados ao naufrágio da nau Nossa Senhora da Vitória, na Ilha de Mascarenhas, e levados a 
Angola pelas naus francesas [capitaneadas por monsieur La Bourdonnais]; informando que ordenara ao 
provedor da Fazenda Real [Fernando José da Cunha Pereira], para os enviar na nau de guerra, tendo já 
sido remetida a fazenda em bom estado pela cidade da Bahia, [pelo provedor anterior, António Pereira 
Corte Real], e mandara-se também o valor obtido pela venda da fazenda restante; dando conta dos 
documentos que o provedor lhe mostrara e que o mesmo escreveria a Sua Majestade sobre esta matéria. 
Obs.: m. est.; juntou-se ao processo a carta do provedor e os documentos referidos; provavelmente o 
capitão francês é Bertrand-François Mahé, conde de La Bourdonnais, governador-geral das ilhas de 
Mascarenhas por conta da Companhia das Índias, ver https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand-
Fran%C3%A7ois_Mah%C3%A9_de_La_Bourdonnais; anexo: carta, provisão (cópia), certidões, inventário 
(traslado) e recibos.  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 76 e 79.  
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3705. 
 

3706.  1749, Janeiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao rei [D. João V] sobre ter cumprido a ordem de 20 de Fevereiro de 
1748, e ter mandado publicar, à frente do terço de Infantaria e Cavalaria daquela praça, o edital relativo à 
possibilidade de militares e voluntários passarem para o serviço no estado da Índia. 
Anexo: provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3706. 
 

3707.  1749, Janeiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao rei [D. João V] remetendo certidão relativa ao rendimento do contrato 
real dos escravos embarcados no porto [de Luanda] para [o Rio de Janeiro, Recife de Pernambuco, Bahia 
e Nova Colónia do Sacramento], no ano de 1748; informando que seguiria depois a relação do rendimento 
e das despesas da Fazenda Real no mesmo ano. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 78 e 71. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3707. 
 

3708.  1749, Fevereiro, 25, Lisboa 
DECRETO da rainha D. Mariana de Áustria, ordenando que o Conselho Ultramarino analisasse a consulta 
da Mesa de Consciência e Ordens, [de 14 de Novembro de 1748], sobre as dúvidas do provedor das 
fazendas dos defuntos e ausentes de Angola, [Pascoal de Abranches Madeira], com o governador e o 
provedor da Fazenda Real daquele reino, relativamente aos bens da nau da Índia, [Nossa Senhora da 
Vitória], que naufragara na ilha de Mascarenhas, e contra o procedimento do capitão Francisco dos Santos 
Pinheiro, no tocante aos bens e aos escravos dos defuntos do naufrágio.  
Obs.: m. est.; anexo: consulta, carta, certidões, representação (traslado), pareceres (minutas) e despacho. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 76, 34 e 35. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3708. 
 

3709.  [ant. 1749, Março, 1] 
REQUERIMENTO do mestre e piloto da galera Bom Jesus da Pedra e Santa Rita, João Álvares Correia, ao 
rei [D. João V] solicitando licença para seguir viagem para o reino de Angola, em companhia das naus da 
Índia. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 84 e 88. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3709. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand-Fran%C3%A7ois_Mah%C3%A9_de_La_Bourdonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand-Fran%C3%A7ois_Mah%C3%A9_de_La_Bourdonnais
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3710.  1749, Março, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao rei [D. João V] sobre ter 
cumprido a ordem de 13 de Setembro de 1748 e sindicado o ex-juiz de fora e juiz dos órfãos e provedor 
dos defuntos, bacharel Pascoal de Abranches Madeira, explicando que a residência ao dito juiz de fora 
muito controversa devido às falsas acusações de muitas testemunhas, como António da Silva Correia 
Rocha, Bernardino Pinheiro Falcão, Manuel Matoso de Andrade e José da Silva Vieira, pelo que deviam 
ser punidos; explicando que o sindicado fora acusado de suborno no caso da dispensa de Bernardo 
Gomes de Almeida à ocupação de tenente-general dos defuntos e ausentes e por ter livrado o preso 
António da Silva de duas devassas; considerando que o juiz de fora agira em conformidade e justiça. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3710. 
 

3711.  [ant. 1749, Março, 14] 
REQUERIMENTO do religioso da Terceira Ordem da Penitência, padre frei José de Jesus Maria, ao rei [D. 
João V] solicitando ajuda de custo para ir para o convento de São José de Luanda, em Angola, onde ia 
servir de missionário apostólico, alegando que a mesma graça fora concedida aos religiosos que antes dele 
foram como missionários. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3711. 
 

3712.  1749, Abril, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do perfeito dos religiosos 
capuchinhos missionários assistentes na cidade de Luanda, padre frei Bernardino Inácio de Asti, 
solicitando providências para colmatar as necessidades dos missionários, nomeadamente a falta de 
provimento para as missões no sertão - pela ausência de actuação da junta das missões, constituída pelo 
Bispo, ouvidor e prelados dos conventos -, falta de negros carregadores para os auxiliar nas missões, 
permanência de brancos vagabundos a viver em libatas e amancebados com negras, falta de sustento 
devido à diminuição de esmolas, e o desrespeito pelos seus privilégios, dando como exemplo o desrespeito 
e prisão feita ao sindico. 
Obs.; m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 
62, fl. 77v-79; anexo: consulta (fragmento), requerimento, provisão (cópia), relações e aviso. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 128. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3712. 
 

3713.  [ant. 1749, Julho, 3] 
REQUERIMENTO do físico-mor de Angola, Eusébio Catela de Lemos, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão de dispensa e suplemento de idade para o seu filho, Feliz José de Lemos, assentar praça de 
soldado, em virtude de ter apenas de 13 para 14 anos e não cumprir o exigido pelos regimentos militares. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3713. 
 

3714.  [ant. 1749, Julho, 8] 
REQUERIMENTO do capitão-mor do presídio de Caconda, Francisco Roque de Souto, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que depois de terminado o seu triénio e entregue o presídio ao seu sucessor, 
pudesse partir para o porto de Benguela e dali para o Brasil, para tratar de sua saúde, sem impedimentos 
de quem regesse o presidio.  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3714. 
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3715.  [ant. 1749, Julho, 12] 
REQUERIMENTO do capitão do forte de Santa Cruz da [Ingombota], na cidade de São Paulo da 
Assunção, reino de Angola], Francisco de Sousa Tavares, ao rei [D. João V] solicitando patente de 
confirmação daquele posto, em que fora provido pelo Bispo [D. Manuel de Santa Inês] e o restante governo 
[o sargento-mor do terço pago, Vitoriano de Faria e Melo Castelo Branco, e o ouvidor-geral Fernando José 
da Cunha Pereira]. 
Obs.: actualmente, Ingombota é um dos nove municípios da cidade de Luanda; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3715. 
 

3716.  1749, Julho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao rei [D. João V] sobre o falecimento do capitão-mor do presídio de 
Pedras [Negras], Simão Dias de Oliveira, tendo provido naquele posto Domingos Ferreira de Assunção, 
natural do dito presídio, por ter boas capacidades e ter servido como praça de soldado, cabo de esquadra, 
sargento-supra, alferes de Infantaria do capitão-mor dela, capitão de Infantaria do presídio de Caconda e 
sargento-mor das conquistas. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3716. 
 

3717.  1749, Julho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao rei [D. João V] remetendo o mapa das forças do reino e alertando para 
a falta de soldados, uma vez que muitos dos que vieram consigo da ilha da Madeira tinham falecido devido 
ao clima e às más condições em que dormiam, por não haver quartéis; referindo a carência de armas de 
fogo para o terço e os presídios, e um armeiro capaz para as reparar, porque o que havia era velho e 
doente e os seus dois aprendizes negros eram inábeis; expondo a necessidade de restaurar o trem, 
reedificar as fortalezas e adquirir carretas e alcatrão; pedindo oficiais brancos carpinteiros e pedreiros, 
porque os negros não eram competentes. 
Obs.: m. est.; anexo: mapa e certidão. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3717. 
 

3718.  1749, Julho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao rei [D. João V] sobre o estado das missões naquele reino e a 
conveniência em haver dois religiosos em cada uma, para maior assistência física e espiritual, porque 
percorriam grandes distâncias; mencionando a missão dos padres carmelitas descalços, que ia do Bango a 
Quitamba, e onde estava um só religioso há oito anos; dando conta que o governador João Jacques de 
Magalhães mandara buscar materiais ao Brasil para reconstruir o hospício dos carmelitas no Bengo e ele 
mandara recuperar o hospício dos padres da Ordem Terceira de São Francisco. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3718. 
 

3719.  1749, Julho, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao rei 
[D. João V] sobre a distribuição dos fardamentos e armamentos enviados para os soldados que vieram da 
ilha da Madeira, com o governador, questionando o que fazer com o equipamento que sobrara, face ao 
risco de deterioração, uma vez que a nau de guerra não trouxera o número de soldados esperado; 
sugerindo a entrega do equipamento aos administradores do contrato para uso da guarnição e informando 
que a botica enviada fora entregue ao presídio de Benguela. 
Obs.: carta e escrito (cópia). 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 101, 98 e 55. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3719. 
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3720.  1749, Julho, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 15 de Março de 1721, remetendo as relações do rendimento e da despesa da 
Fazenda Real daquele reino, em 1748. 
Anexo: provisão (cópia), relações e formulário (cópia). 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3720. 
 

3721.  [ant. 1749, Julho, 31] 
REQUERIMENTO de André Pinto Delgado, ao rei [D. João V] solicitando licença para passar à cidade da 
Bahia, com sua mulher e casa, em virtude dos problemas de saúde de ambos, alegando não ser criminoso 
nem ter dívidas para com a Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 35, doc. 128. 
AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3721. 
 

3722.  1749, Agosto, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao rei 
[D. João V] sobre ter assistido com dinheiro da Fazenda Real ao reparo dos telhados e dos sinos da 
catedral [de Luanda], cumprindo uma portaria do governador João Jacques de Magalhães, em virtude da 
fábrica da igreja e dos paroquianos não terem como pagar a despesa.  
Anexo: certidão e carta. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 102 e 90. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3722. 
 

3723.  [ant. 1749, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO do ex-vigário encomendado da freguesia de Nossa Senhora dos Remédios da cidade de 
Luanda, Angola, padre Manuel Pereira Correia, ao rei [D. João V] solicitando ordens para que o provedor 
da Fazenda Real de Angola ficasse ciente que Sua Majestade fora pago da côngrua paga ao suplicante 
antes de ser colado. 
Obs.: m. est.; anexo: carta, certidão e auto de testemunhas. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 116, 42 e 43. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3723. 
 

3724.  [ant. 1749, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO do alferes de Infantaria do terço pago de Angola, José Correia de Castro, ao rei [D. João 
V] solicitando patente do posto de ajudante supra, que vagara por António Correia de Castro passar a 
capitão [-mor] do distrito do Golungo, alegando que fora nomeado pelo sargento-mor comandante do terço, 
Vitoriano de Faria e Melo Castelo Branco, mas que o Bispo, [parte do governo interino], preferia a 
nomeação do capitão mandante, Rodrigo de Carvalho, no alferes Manuel Carrilho, apesar deste ter 
habilitações aquém das do suplicante. 
Obs.: doc. cosido; ver AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3691; anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3724. 
 

3725.  [ant. 1749, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO do capitão mandante de Infantaria de guarnição da praça de São Paulo da Assunção de 
Angola, Rodrigo de Carvalho, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da nomeação do alferes Manuel 
Carrilho no posto de ajudante supra, que vagara por António Correia [de Castro] passar a capitão-mor do 
distrito do Golungo, porque ficando ele suplicante a substituir o sargento-mor comandante do terço, 
Vitoriano de Faria e Melo Castelo Branco, que passara a fazer parte do governo daquele reino, cabia-lhe a 
nomeação.  
Obs.. doc. cosido; anexo: certidões e carta de nomeação. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3725. 
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3726.  [ant. 1749, Agosto, 13] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão do forte de Santo António da Vitória da Praia Grande da 
cidade de São Paulo da Assunção, reino de Angola, Feliciano Correia Maia, ao rei [D. José I] solicitando 
confirmação da carta patente [passada pelo governo interino daquele reino], após o falecimento de Manuel 
Martins [e renovada pelo governador daquele reino, conde do Lavradio, António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo]. 
Obs.: m. est.; anexo: cartas patentes, requerimento, carta e provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 122 e 92; cx. 36, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3726.  
 

3727.  [ant. 1749, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO do ajudante do número do presídio de Muxima, Bento Pereira Henriques, ao rei [D. João 
V] solicitando ordens para que o governador e capitão-general de Angola permitisse que ele continuasse 
naquele posto, porque já demonstrara muitos merecimentos e o mesmo fora concedido a Diogo Gomes de 
Oliveira. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3727. 
 

3728.  1749, Agosto, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do tenente da fortaleza de 
Santo Amaro, António Luís de Sousa e Castro, solicitando nomeação para o posto de capitão-mor dos 
presídios de Pedras [Negras] ou Ambaca. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 62, fl. 
101. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3728. 
 

3729.  1749, Agosto, 29, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a vacância do governo de Angola, [após o falecimento do 
governador João Jacques de Magalhães, tendo analisado as cartas do Bispo, D. Manuel de Santa Inês, e 
as dos restantes membros do governo interino, o sargento-mor comandante do terço, Vitoriano de Faria e 
Melo Castelo Branco, e o ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real, Fernando José da Cunha Pereira, 
bem como as do tenente-general e mestre de campo ad honorem, António da Fonseca Coutinho; 
defendendo a nomeação de um governador como forma de evitar discórdias, e que em casos de sucessão 
fosse cumprida a resolução de 29 de Outubro de 1733, não aceitando as razões do Bispo para a proposta 
de assumir sozinho a regência do reino].  
Anexo: cartas, termo, termo (cópia), lembrete, aviso, e certidões. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 109, 12, 13 e 59; cx. 37, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3729. 
 

3730.  [ant. 1749, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos [de Angola], Luís Sarmento da Cunha, ao rei [D. João V] 
solicitando que a terça parte do seu soldo fosse aceite como pagamento da fiança a que se obrigou pelos 
soldos recebidos pelo tenente-general de Angola, José de Sousa Tavares, que falecera na viagem para 
aquele reino. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 114. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3730. 
 

3731.  1749, Outubro, 13, Lisboa 
DECRETO do rei D. João V nomeando José Dias Vieira na serventia do ofício de patrão-mor e meirinho do 
mar de Angola, por três anos, com a faculdade de nomear outrem para o mesmo ofício, caso não o 
pudesse servir, referindo que o beneficiado oferecera donativo e pagaria as terças partes. 
Obs.: doc. cosido; anexo: conhecimento e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 116. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3731. 
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3732.  [ant. 1749, Outubro, 14] 
REQUERIMENTO dos irmãos Cipriano de Abreu e António de Abreu, ao rei [D. João V] solicitando ordens 
para que o governador e capitão-general de Angola lhes desse baixa do serviço de soldados e lhes 
permitisse tratar do seu negócio, uma vez que tinham ido da Bahia àquele reino para negociar fazendas, 
suas e de outros, e logo que chegaram foram presos e obrigados pelo governador João Jacques de 
Magalhães a assentar praça, não havendo necessidade e prejudicando o seu negócio e o dos seus 
credores.  
Obs.: doc. cosido; anexo: certidões e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3732. 
 

3733.  [ant. 1749, Outubro, 20] 
REQUERIMENTO de Valério de França Pontes, ao rei [D. João V] solicitando licença para levantar uma 
casa de telha na praia da cidade [de Luanda], a sul da capela do Corpo Santo, no sítio de Nossa Senhora 
da Penha Verde, em virtude da falta de casas e de chão para as construir, o que implicava despejos para 
acomodar os mestres de navios que chegavam com fazendas.  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 118. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3733. 
 

3734.  1749, Outubro, 27, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do ex-capitão-
mor do presídio de Caconda, Francisco Roque Souto, solicitando ordens para que o juiz de fora e o 
ouvidor-geral o remetessem à Corte com as culpas formadas, na devassa tirada aos cabos e oficiais que, a 
mando do antigo governador João Jacques de Magalhães, serviram no exército contra a rainha Ginga, para 
assim se defender, alegando que fizera um serviço distinto, reduzindo vários potentados à obediência de 
Sua Majestade e aumentando a Fazenda Real.  
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; juntou-se a carta do ouvidor de 15 de Outubro de 
1748 sobre a devassa e o livramento de um dos acusados, Francisco Xavier da Silva; ver 
AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 62, fl. 108v-109; anexo: recibo, requerimentos, certidões, aviso 
e cartas.  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 115, 58, 111, 117 e 119. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3734. 
 

3735.  [ant. 1749, Novembro, 28] 
REQUERIMENTO de Manuel Álvares de Carvalho, ao rei [D. João V] solicitando licença para mandar a 
sumaca Nossa Senhora do Rosário, Santo António e Almas, da cidade da Bahia ao porto de Benguela, 
resgatar escravos e partir em direitura à cidade da Bahia ou ao Rio de Janeiro, dando fiança dos direitos 
dos escravos resgatados.  
Anexo: bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 121. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3735. 
 

3736.  [ant. 1749, Novembro, 28] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor do Regimento do distrito do Quanza, Bernardino 
Pinheiro Falcão, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-
general de Angola, conde do Lavradio, [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo, em 
virtude do posto ter vagado com a partida de Francisco Xavier da Silva, para Portugal], alegando também 
os vinte anos de serviço. 
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 122 e 81. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3736. 
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3737.  [ant. 1749, Novembro, 28] 
REQUERIMENTO do provido no posto de sargento-mor das ordenanças do presídio de Benguela, José da 
Silva Vieira, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-
general de Angola, conde do Lavradio, [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo, em 
virtude do posto ter vagado com a promoção de Bernardino Pinheiro Falcão], alegando ainda os treze anos 
de serviço como soldado, cabo de esquadra, sargento e alferes do terço pago da cidade de Luanda. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 123. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3737. 
 

3738.  [ant. 1749, Novembro, 28] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da fortaleza de Nossa Senhora do Cabo da Ilha, António 
da Silva Correia Rocha, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente passada pelo governador e 
capitão-general de Angola, conde do Lavradio, [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e 
Melo], alegando que já antes fora provido naquele posto pelo governador de então, [João Jacques de 
Magalhães], sem confirmação de patente, tendo servido vinte e sete anos naquele reino como soldado, 
alferes de Infantaria e ajudante supra do terço pago da cidade de Luanda. 
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 124. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3738. 
 

3739.  1749, Dezembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do mestre de campo do 
terço de Angola, José Carvalho da Costa, solicitando que nas provisões que lhe concederam a reformação 
de mestre de campo de Angola, com soldo, [requerimento consultado a 22 de Agosto de 1749], não se 
dissesse ser graça em satisfação dos quarenta anos de serviço, mas em atenção aos mesmos, e que o 
soldo fosse pago desde o dia da dita mercê. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 62, fl. 
100-100v e 130v-131; anexo: consulta, consulta (minuta), requerimentos, provisões (cópias) e certidões. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 104, 83, 112, 113 e 120. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3739. 
 

3740.  1749, Dezembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do ouvidor-geral e do provedor da 
Fazenda Real de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, de 16 de Março de 1748, acerca da ruína da 
fortaleza do presídio de Benguela e da falta de apetrechos e carretas para a artilharia, da ausência de 
missionários, médico, cirurgião e boticário, da necessidade de prover um juiz de fora para o presídio, um 
oficial da Fazenda em Luanda, recrutas das ilhas para suprir a diminuição de gente naquele reino, 
completar a tropa de cavalos, fazer quartéis para os soldados, enviar oficiais de pedreiro, de carpinteiro, de 
serralheiro e um engenheiro para as obras das fortalezas do reino, [queixando-se que os capitães-mores 
não cumpriam as ordens régias]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl 202v-203v; anexo: carta e despacho. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 125 e 7; cx. 35, doc. 141. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3740. 
 

3741.  [ant. 1749, Dezembro, 28] 
REQUERIMENTO de António Rodrigues Jardim, assistente no presídio de Benguela, ao rei [D. João V] 
solicitando licença para se recolher na companhia de sua esposa, Lourença de Sousa e Castro, alegando 
que viera negociar para Angola voluntariamente, em 1739, tivera casa de negócio durante seis anos e 
quando pretendera sair fora pronunciado nas devassas Janeirinhas de 1745 e sentenciado a cinco anos no 
presídio de Caconda, onde lhe assentaram praça de soldado pago, e porque terminara esse tempo queria 
regressar.  
AHU-Angola, cx. 36, doc. 127. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3741. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 629 / 1286 

 

3742.  [ant. 1750] 
RELAÇÃO das despesas de Benguela. 
AHU-Angola, cx. 178, doc. 115.  
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3742. 
 

3743.  [ant. 1750] 
CONTRATO (condições) de vassalagem do soba D. Manuel de Noronha, xote Muxima Quita Gombe, e 

seus macotas, ao rei D. João V. 

Obs.: doc. incompl. 

AHU-Angola, cx. 180, doc. 25.  
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3743. 
 

3744.  [ant. 1750] 
RELAÇÃO do custo dos livros que foram para o reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 27.  
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3744. 
 

3745.  [ant. 1750] 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João V advertindo que as patentes passadas pelo governador de Benguela 
eram um excesso de jurisdição, porque ele estava sujeito ao governador e capitão-general de Angola e só 
lhe cabia propor quem julgasse merecedor. 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3745. 
 

3746.  [ant. 1750, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTOS de Simão Pinto de Queirós, morador da cidade da Bahia, ao rei [D. João V] solicitando 
licença para levar a sua embarcação a Benguela, para resgatar um total de quinhentos e cinquenta 
escravos.  
Anexo: bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 1 e 2. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3746. 
 

3747.  1750, Janeiro, 13, Lisboa 
BILHETE do Conselho Ultramarino para que se passe provisão a Manuel do Ó Freire, para mandar a 
embarcação Nossa Senhora da Conceição ao porto de Benguela resgatar escravos, pagando o novo 
direito. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3747. 
 

3748.  1750, Janeiro, 30. Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Ambaca, por três anos, sendo candidatos Apolinário Francisco de Carvalho, 
António Manuel, António de Sousa Marinho, João Francisco de Araújo e António Luís de Sousa.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 104v-106v; anexo: bilhete, parecer e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 5, 9 e 80; cx. 36, doc. 110. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3748. 
 

3749.  1750, Janeiro, 30. Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Caconda, por três anos, sendo único candidato António Manuel.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 106v-107; anexo: bilhete e parecer. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 6 e 8. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3749. 
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3750.  1750, Janeiro, 30. Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Massangano, por três anos, sendo candidatos António da Fonseca Bastos, 
Firmino Vaz da Silveira Parentão e Luís Marcelino José Cuvier.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 109v-110; anexo: bilhete e parecer. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 7 e 10. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3750. 
 

3751.  1750, Fevereiro, 12, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao rei [D. João V] sobre ter 
cumprido a provisão de 6 de Setembro de 1748 e tirado residência ao falecido Rodrigo César de Meneses, 
do tempo que servira de governador daquele reino, tendo concluído que agira correctamente, a bem da 
Fazenda Real, da justiça, da liberdade, do bem público e do livre comércio. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3672. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3751. 
 

3752.  1750, Fevereiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao rei [D. João V] sobre estar vago o posto de capitão de Artilharia 
daquela cidade, devido ao falecimento de Manuel Cristiano, propondo para o lugar João de Assa Castelo 
Branco, em primeiro lugar, João Rodrigues de Andrade em segundo, e António Luís de Sousa e Castro por 
último. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3752. 
 

3753.  1750, Fevereiro, 21, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao rei 
[D. João V] remetendo duas vias dos mapas da receita e despesa da Fazenda Real de Angola no ano de 
1746. 
Anexo: mapas e relações. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 18 e 19. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3753. 
 

3754.  1750, Fevereiro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao rei [D. João V] sobre não ter enviado as relações do rendimento e 
despesa da Fazenda Real em 1749, porque não houve tempo para o feitor, tenente-general André Pinto 
Delgado, dar as contas conforme o regimento dos contos; referindo que já as contas de 1748 tinham 
seguido sem a forma devida, pelo atraso do antigo feitor, o coronel Francisco Lobo Barreto, tendo mandado 
o provedor da Fazenda Real tomar as contas; informando que não mandava a relação do rendimento do 
contrato dos direitos dos escravos embarcados para o Brasil em 1749, porque não chegara a relação dos 
rendimentos de Benguela.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3754. 
 

3755.  1750, Fevereiro, 24, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral e provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao 
rei [D. João V] remetendo a certidão atestando o montante enviado pela Provedoria daquela Fazenda Real 
ao tesoureiro do Tribunal [do Conselho Ultramarino], através dos portos e provedores do Brasil, no ano de 
1749. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3755. 
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3756.  [ant. 1750, Fevereiro, 29] 
REQUERIMENTO do capitão de uma Companhia de Infantaria do terço pago de Angola, a servir no 
presídio de Benguela, Roque Vieira de Lima, ao rei [D. João V] solicitando que o Conselho Ultramarino 
consultasse o seu requerimento anterior, de forma a obter dispensa para passar da Infantaria à Cavalaria, 
alegando os mais de trinta anos de serviço. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 23; cx. 36, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3756. 
 

3757.  [post. 1750, Fevereiro, 29] 
REQUERIMENTO do capitão de uma Companhia de Infantaria do terço pago de Angola, a servir no 
presídio de Benguela, Roque Vieira de Lima, ao rei [D. João V] solicitando o posto de capitão de cavalos da 
cidade de Luanda, que se encontrava vago, por ter os requisitos necessários e cabedal para conservar 
sempre o número de cavalos, pedindo para isso um navio onde pudesse mandar vir cavalos dos portos do 
Brasil. 
Obs.: datação aferida pelas informações do requerimento da cx. 37, doc. 23. 
AHU-Angola, cx. 178, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3757. 
 

3758.  1750, Março, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao rei [D. João V] sobre a ordem de 
2 de Abril de 1749 ordenar o envio dos capitães-mores de Ambaca e de Pedras [Negras, João Pereira da 
Cunha] e Bartolomeu Duarte de Sequeira, para a cadeia do Limoeiro, com as residências de ambos e a 
devassa tirada em 1744 ao procedimento do segundo na guerra contra a rainha Ginga; informando que os 
visados pediram a suspensão da ordem, em virtude da sua idade e falta de saúde, mas que o governador 
não cedera, nem com a intercessão do signatário; advertindo que apesar do aumento dos soldos dos 
capitães-mores dos presídios, poucos quereriam aquele cargo devido à forma de pagamento, à proibição 
de comerciarem, ao clima e às doenças, defendendo por isso a liberdade de comércio. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3758. 
 

3759.  1750, Março, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral e provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao 
rei [D. João V] remetendo a 2ª via do pagamento do empréstimo que recebera por conta dos seus 
ordenados. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3759. 
 

3760.  1750, Março, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao rei [D. João V] sobre ter cumprido a provisão de 30 de Março de 1749 
e mandado prender e remeter à cadeia do Limoeiro os capitães-mores [de Ambaca e Pedras Negras], 
sargento-mor João Pereira da Costa e o capitão-mor do campo Bartolomeu Duarte de Sequeira; 
informando que não cedera aos pedidos deles, nem à pressão do provedor-mor da Fazenda Real, 
Fernando José da Cunha Pereira, para que não embarcassem; remetendo as residências dos presos e 
dando a sua opinião a desfavor do primeiro e a favor do segundo. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimento, requerimento (cópia), provisão (cópia) e ofício. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 27, 11, 16 e 72; cx. 36, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3760. 
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3761.  1750, Março, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre as cartas do governador e capitão-general 
de Angola, conde do Lavradio, [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo], sobre a falta 
de meios para a conservação daquele reino, nomeadamente de soldados brancos para o terço de 
Infantaria porque os negros eram incompetentes e incapazes de aprender, de um oficial para ensinar o 
terço porque o sargento-mor estava velho, quase cego e surdo, e devendo ser substituído, de animais para 
a tropa de cavalos, assim como de selas, freios, oficiais de seleiro, correeiro e ferrador, faltando também 
pedreiros, carpinteiros e serralheiros, assim como recuperar os fortes e o trem. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 62, fl. 156-157v; anexo: requerimentos, parecer e 
ofício.  
AHU-Angola, cx. 37, doc. 29, 14, 15, 22, 27 e 33. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3761. 
 

3762.  [ant. 1750, Março, 10] 
REQUERIMENTO de Luís Monteiro de Miranda, morador em Angola, ao rei [D. João V] solicitando 
confirmação da patente de capitão-de-mar-e-guerra ad honorem da corveta de Nossa Senhora da Glória, 
passada primeiro pelo governo interino e depois pelo governador daquele reino, [conde do Lavradio, 
António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo; pedindo posteriormente os documentos em 
virtude do pedido ter sido escusado]. 
Anexo: requerimento e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3762. 
 

3763.  [ant. 1750, Março, 10] 
REQUERIMENTO de António Jacques de Magalhães, ao rei [D. João V] solicitando provisão para que 
fosse tirada residência do tempo em que o seu pai, João Jacques de Magalhães, servira de governador e 
capitão-general de Angola. 
Anexo: requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 32 e 58. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3763. 
 

3764.  1750, Março, 12, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral e provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao 
rei [D. João V] sobre os diamantes que se salvaram do naufrágio da nau [Nossa Senhora da] Vitória, na 
ilha de Mascarenhas, que remetera por conta dos interessados na carga na nau e do que ficara na 
Provedoria pelas fazendas que o seu antecessor [António Pereira Corte Real] vendera, e o que pertencera 
por dois escravos do falecido João Paulo, por não haver efeitos no Rio de Janeiro. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3764. 
 

3765.  [ant. 1750, Março, 27] 
REQUERIMENTO do cirurgião anatómico Manuel Dias Neto, ao rei [D. João V] solicitando o posto de 
cirurgião-mor de Angola, alegando que o lugar estava vago e que ele fora para aquele reino com o 
governador conde do Lavradio [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo]. 
Anexo: bilhetes, cartas de nomeação e lembrete. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3765. 
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3766.  1750, Abril, 18, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do [mestre de campo reformado pela resolução 
de 6 de Setembro de 1749, José de Carvalho da Costa], solicitando hábito de Cristo e tença para o seu 
filho [José Joaquim de Carvalho da Costa], sem embargo de não ter os anos de serviço exigidos pelo 
regimento das mercês. 
Anexo: requerimento, informação de serviço, conhecimento, certidões, mandados, carta régia, provisões 
(cópias) e escrito. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3766. 
 

3767.  [ant. 1750, Maio, 6, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO de Manuel Teixeira de Mendonça e de sua esposa, Leonor Maria Lopes, naturais [e 
moradores] da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, ao rei [D. João V] solicitando licença para 
saírem, com a sua família, em direcção ao Brasil e de lá para [Portugal], alegando que tinham um filho 
varão e que as cinco filhas donzelas desejavam passar ao estado de religiosas, não o podendo fazer 
naquele reino por não haver ali clausuras. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3767. 
 

3768.  1750, Junho, 3, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando ao governador e capitão-general de Angola, [conde do 
Lavradio, António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo], para colocar editais para o 
provimento do posto de capitão-mor do presídio de Cambambe e informar dos requisitos dos opositores; 
[indicando que Luís Marcelino Cuvier e João Francisco de Araújo seriam candidatos]. 
Anexo: requerimento e lembrete. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3768. 
 

3769.  1750, Julho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [secretário do governo de Angola], João José de Lima, ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão [de 26 de Junho de 1748], que lhe ordenava para enviar a lista das ordens de serviço expedidas 
aos governadores de Angola; remetendo a relação das cartas [relativas aos anos de 1747 e 1748], e os 
recibos das cartas enviadas aos ministros e à câmara daquele reino. 
Anexo: provisão (cópia), relação e recibos. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3769. 
 

3770.  [ant. 1750, Julho, 24] 
REQUERIMENTO do nomeado para o lugar de ouvidor-geral de Angola, Manuel da Silva Leal, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para servir concomitantemente o cargo de provedor-mor da Fazenda Real 
daquele reino, tal como tinham servido os seus antecessores. 
Anexo: bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 46, 45 e 48. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3770. 
 

3771.  [ant. 1750, Julho, 24] 
REQUERIMENTO do provido no lugar de ouvidor-geral de Angola, Manuel da Silva Leal, ao rei [D. João V] 
solicitando as ordens necessárias para vencer o ordenado por ajuda de custo, desde o dia do seu 
embarque, tal como recebera o seu antecessor Fernando José da Cunha Pereira. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3771. 
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3772.  1750, Agosto, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO DE JUSTIFICAÇÃO passada pelo provedor-mor da Fazenda Real de Angola e juiz dos feitos 
da Coroa, Fernando José da Cunha Pereira, atestando que o cumpra-se era do governador e conde do 
Lavradio, [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo].  
AHU-Angola, cx. 37, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3772. 
 

3773.  1750, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, conde do Lavradio, [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo], de 28 de Julho 
de 1749, sobre a veneração a Santo António, a quem se atribuíam todas as vitórias, sendo chamado no 
reino do Congo de Deus Santo António, e tendo posto de alferes em Luanda, onde desejavam que fosse 
capitão de Infantaria, com soldo, para se poder aumentar e conservar os cultos com que era festejado, 
principalmente a 13 de Junho. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 203v-204; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 37, doc. 50; cx. 36, doc. 97. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3773. 
 

3774.  1750, Agosto, 22, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo escrivão e proprietário dos registos do tesoureiro e executória do Tribunal do 
Conselho Ultramarino, Luís Gomes Leitão, atestando a existência de um termo feito pelo capitão da corveta 
São José, Santo André e Almas, António Gomes de Matos, que ia para Angola, comprometendo-se a levar 
como capelão o capuchinho italiano, padre frei Tomás de Liorne, e a trazer outro capelão na viagem de 
retorno. 
Obs.: m. est.; anexo: informação.  
AHU-Angola, cx. 37, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3774. 
 

3775.  1750, Agosto, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA PATENTE do governador e capitão-general de Angola, conde do Lavradio, António de Almeida 
Soares Portugal de Alarcão [Eça e Melo], nomeando Cristóvão Vieira Machado no posto de capitão dos 
extravagantes do presídio de Pedras [Negras]. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3775. 
 

3776.  [ant. 1750, Setembro, 1] 
REQUERIMENTO de D. Ana Dionísia Duque de Almeida, ao rei [D. José I] solicitando a propriedade do 
ofício de escrivão da Fazenda Real de Angola, de que fora proprietário o seu avô Rodrigo da Costa de 
Almeida, depois o seu pai, doutor Manuel Antunes de Almeida, e o falecido irmão da suplicante, Nicolau 
Antunes de Almeida, que morrera solteiro, servindo de juiz de fora da vila de Montemor-o-Novo, alegando 
ser órfã e pobre, sendo aquele irmão o seu único amparo e não pudera renunciar o ofício nela por falecer 
repentinamente, acrescentando que o outro irmão era beneficiado na igreja paroquial; [posteriormente 
pediu para nomear serventuário para o dito ofício]. 
Obs.: ver consulta de 7 de Outubro de 1750, em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 62, fl. 197v-
198v; anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 53 e 87. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3776. 
 

3777.  [ant. 1750, Setembro, 20] 
REQUERIMENTO do ex-juiz de fora de Angola, Pascoal de Abranches Madeira, ao rei [D. José I] 
solicitando certidão em que constasse que, no tempo em que servira aquele cargo, sempre executara 
prontamente as ordens do Conselho Ultramarino. 
Obs.: as cartas anexas dão parecer sobre o requerimento; anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3777. 
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3778.  1750, Outubro, 5, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) do secretário de estado da Marinha e Ultramar, [Diogo de Mendonça Corte Real], ao 
governador e capitão-general de Angola, conde do Lavradio, [António de Almeida Soares Portugal de 
Alarcão Eça e Melo], sobre não receber cartas suas, apesar de lhe serem devidas; referindo o envio de 
degredados, alguns com esposas e filhos; dando conta da chegada de dois presos remetidos de Angola, 
tendo enviado os requerimentos dos presos ao Conselho Ultramarino; aludindo ao falecimento de D. João 
V à aclamação de D. José I e à nomeação de Sebastião José de Carvalho e Melo como secretário de 
estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra.  
Obs.: os presos deverão ser os ex-capitães-mores dos presídios de Ambaca e de Pedras Negras, João 
Pereira da Cunha e Bartolomeu Duarte de Sequeira. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3778. 
 

3779.  1750, Outubro, 15, Lisboa 
DESPACHO do [presidente do Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], 
ordenando para se passar ordem ao ouvidor nomeado para o reino de Angola, Manuel da Silva Leal, para 
tirar residência ao seu antecessor, Fernando José da Cunha Pereira. 
Anexo: provisão. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 59 e 71. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3779. 
 

3780.  [ant. 1750, Outubro, 17] 
REQUERIMENTO de Bartolomeu Duarte de Sequeira, através de procurador, ao rei [D. José I] solicitando 
provisão para tratar do seu livramento sobre fiéis carcereiros e mostrar que fora injustamente culpado, 
alegando que servira mais de quarenta anos, a maioria em Angola, como sargento-mor de ordenança de 
Benguela, cabo das companhias e capitão-mor do presídio de Caconda, tenente-coronel de Massangano, 
tenente-general de Artilharia, capitão-mor de Golungo, capitão-mor de campo, tendo comandado o exército 
contra a rainha Ginga e obtido nisso um grande sucesso e mais-valia para a Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3780. 
 

3781.  [ant. 1750, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO do cavaleiro professo da Ordem de Cristo, João Pereira da Cunha, ao rei [D. José I] 
solicitando alvará para, em liberdade e sobre fiéis carcereiros, se livrar das culpas, em virtude de ter sido 
preso na cadeira da Corte em consequência da residência que lhe tiraram do tempo em que serviu de 
capitão-mor de Ambaca, e outras falsas acusações, alegando os serviços prestados, a sua velhice e 
estado de saúde.  
AHU-Angola, cx. 37, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3781. 
 

3782.  [ant. 1750, Novembro, 2] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão do forte de Santa Cruz da [Ingombota], da cidade de São 
Paulo da Assunção, reino de Angola, Francisco de Sousa Tavares, ao rei [D. José I] solicitando 
confirmação da patente dada pelo governador conde do Lavradio, [António de Almeida Soares Portugal de 
Alarcão Eça e Melo], após a morte de José Pereira Viana que servia o posto. 
Obs.: actualmente, Ingombota é um dos nove municípios da cidade de Luanda; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3782. 
 

3783.  [ant. 1750, Novembro, 4] 
REQUERIMENTO do provido no lugar de ouvidor-geral da comarca de Angola, Manuel da Silva Leal, ao rei 
[D. José I] solicitando provisão para que quando ele e os seus sucessores fossem a Angola e aportassem 
em Benguela, pudessem fazer correição, sem embargo de não terem tomado posse da cabeça da 
comarca. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3783. 
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3784.  1750, Novembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento do provido no lugar de ouvidor 
[-geral] de Angola, Manuel da Silva Leal, solicitando aumento de ordenado na terça parte, em virtude da lei 
extravagante de 7 de Janeiro de 1750 o conceder aos corregedores, provedores e ouvidores daquele reino, 
recebendo o dobro das assinaturas e dos salários dos ditos corregedores das comarcas. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 62, fl. 216v-218v; anexo: consulta (cópia) e 
requerimentos.  
AHU-Angola, cx. 37, doc. 66, 65, 60. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3784. 
 

3785.  [ant. 1750, Novembro, 10] 
REQUERIMENTO do capitão-tenente André Ferreira das Neves, ao rei [D. José I] solicitando provisão para 
poder acusar algumas pessoas de jurarem falso para o prejudicarem. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3785. 
 

3786.  [ant. 1750, Novembro, 12] 
REQUERIMENTO de Antónia Maria Severina, ao rei [D. José I] solicitando deferimento ao pedido de 
emolumentos para os ofícios de guarda-mor da Relação da Bahia e de porteiro da Chancelaria, que o seu 
irmão Marcos Martins Poiares recebera depois de servir como capitão-mor de Massangano, uma vez que 
nenhum deles tinha emolumentos, ao contrário do que acontecia na Corte, alegando ser pobre, viúva e não 
ter meios para viver. 
Anexo: bilhete e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3786. 
 

3787.  1750, Novembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento do ouvidor-geral [e provedor da 
Fazenda Real] de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, solicitando licença para casar na cidade de 
Luanda, uma vez que a lei proibia os casamentos dos ministros temporais com pessoas da sua jurisdição, 
alegando as dispensas conferidas a outros ministros beneméritos e o facto de o seu sucessor já ir a 
caminho, a bordo da frota do Rio de Janeiro, pelo que em breve o suplicante ficaria sem jurisdição.  
Anexo: requerimento, aviso e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 70 e 68. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3787. 
 

3788.  [ant. 1750, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO de D. Maria Teresa de Abreu, Manuel Barbosa Torres e António Martins Torres, viúva, 
filhos, herdeiros, sócios e administradores da casa do falecido Estêvão Martins Torres, ao rei [D. José I] 
solicitando que nenhum deles fosse prejudicado na posse dos contratos dos direitos novos e velhos dos 
negros de Angola, arrematados por Manuel Ferreira Marques e cedidos ao marido e pai dos suplicantes e a 
eles próprios, sem que nenhum pudesse dispor da caixa ou administração sem o consentimento dos 
demais, alegando que o defunto cedera os interesses a José Ferreira Veiga, Custódio Ferreira Poejos e 
Companhia, Jacinto Dias Braga, a Manuel e a Domingos Gomes de Campos, e apesar da falta de validade 
da respectiva escritura, os suplicados poderiam tentar obter créditos que não lhes pertenciam. 
Obs.: m. est.; ver consulta de 4 de Dezembro de 1750, em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 62, 
fl. 232v-234; ver AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3812.  
AHU-Angola, cx. 37, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3788. 
 

3789.  1750, Dezembro, 4, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I ordenando que não fossem admitidos a despacho os requerimentos dos 
capitães-mores, sem que antes apresentassem certidões dos escrivães, atestando que tinham cumprido 
inteiramente as ordens dos ministros de Angola, em virtude dos muitos descaminhos ocorridos às fazendas 
dos defuntos e ausentes naquele reino. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3789. 
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3790.  1750, Dezembro, 5, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as cartas do governador e capitão-general de Angola, conde do 
Lavradio [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo], e do provedor da Fazenda Real 
[Fernando José da Cunha Pereira] sobre a falta de moeda de cobre, [em virtude de boa parte dela ter ido 
na nau de guerra que trouxera o governador, obrigando o depositário a pedir dinheiro ao provedor para 
pagar a Infantaria da praça, motivo pelo qual solicitavam remessa de moeda e livros para o uso da 
secretaria]. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 204-204v; anexo: cartas, lembrete. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 73 e 100. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3790. 
 

3791.  [ant. 1750, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTO do senhorio da sumaca Nossa Senhora [de Guadalupe], Santo António e Almas, capitão 
Manuel de Freitas Matos, ao rei [D. José I] solicitando provisão para ir da cidade da Bahia ao presídio de 
Benguela, para resgatar escravos e de lá partir em direitura a um dos portos da América, sem obrigação de 
despachar na cidade de Luanda, passando letras do valor dos direitos dos escravos ao administrador dos 
contratos reais. 
Anexo: bilhete 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3791. 
 

3792.  [ant. 1750, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão do forte de Nossa Senhora da Nazaré da marinha da 
cidade de São Paulo da Assunção de Angola, António José Álvaro, ao rei [D. José I] solicitando 
confirmação da carta patente passada pelo governador daquele reino, conde do Lavradio, [António de 
Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo]. 
Anexo: requerimento e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3792. 
 

3793.  1750, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao rei [D. José I] sobre o estado das missões naquele reino, referindo que 
dera execução às obras iniciadas pelo governador anterior, João Jacques de Magalhães, no hospício do 
Bengo, recorrendo ao mestre pedreiro Domingos Francisco, estando quase concluídas, sendo necessário 
fazer o mesmo no hospício dos padres de São Francisco da Terceira Ordem, havendo já alguns materiais, 
mas faltando verba. 
Obs.: m. est.; carta idêntica a uma datada de 28 de Julho de 1749, ver AHU_CU_001, Cx. 39, D. 3718. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3793. 
 

3794.  [ca. 1750] 
CARTA. 
Obs.: fragmento. 
AHU-Angola, cx. 33, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3794. 
 

3795.  [post. 1750] 
MAPA da despesa com os filhos da folha, eclesiásticos e seculares, de Angola, em 1750. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 80-A. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3795. 
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3796.  [ant. 1751, Janeiro, 2] 
REPRESENTAÇÃO de Bento Fernandes Lobo, António Moreira Lisboa, Baltasar dos Reis e mais capitães 
e mestres de navios, ao rei [D. José I] solicitando que na primeira arrematação que se fizesse do contrato 
dos molhados em Luanda, se tirasse a nona condição, porque os obrigava a pagar aos contratadores todos 
os direitos dos molhados que iam nas embarcações, alegando que essa condição não fora confirmada no 
contrato de 1694 e que os prejudicava; dando o exemplo da execução que o contratador António da Silva 
Correia Rocha fizera ao capitão José Gonçalves Lisboa em 1743.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3796. 
 

3797.  1751, Janeiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO do escrivão e proprietário da Feitoria Real e marcador dos escravos da cidade de São Paulo 
da Assunção, em Angola, António de Faria e Melo, atestando o número de embarcações e de escravos 
que em 1749 e inícios de 1750 tinham ido para a Bahia, Rio de Janeiro, colónia do Sacramento, Recife de 
Pernambuco e vila de Santos.  
AHU-Angola, cx. 37, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3797. 
 

3798.  1751, Janeiro, 11, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão-mor do presídio de Benguela, por três anos, sendo candidatos João Francisco de Araújo e 
Luís José de Macedo Pereira; o conselho afirma não votar em Roque Vieira de Lima pelo facto da sua folha 
de serviços só ir até 1738. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 133-133v; anexo: parecer, bilhete, 
requerimento e lembrete. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 38 e 87. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3798. 
 

3799.  1751, Janeiro, 16, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão-mor do presídio de Pedras [Negras] de Angola, por três anos, sendo candidatos João 
Francisco de Araújo, João Baltasar de Quevedo e António Luís de Sousa; [pretendeu ainda o posto, 
Firmino Vaz da Silva Parentão].  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 132v-133; anexo: bilhete, requerimentos, parecer e 
informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 39, 21, 25, 28 e 40; cx. 36, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3799. 
 

3800.  [ant. 1751, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO do depositário de Angola, André Pinto Delgado, ao rei [D. José I] solicitando provisão 
para receber o ordenado anual desde que fora nomeado para aquele lugar, [pelo governo interino daquele 
reino, composto pelo Bispo de Angola, frei Manuel de Santa Inês, o sargento-mor do terço pago da cidade 
de São Paulo da Assunção de Luanda, Vitoriano de Faria e Melo Varejão Castelo Branco e o ouvidor-geral, 
Fernando José da Cunha Pereira]. 
Anexo: provisão, provisão (cópia) e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3800. 
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3801.  1751, Fevereiro, 24, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do provedor-mor da Fazenda Real de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao rei [D. José I] 
sobre a diligência de exame e vistoria que o juiz de fora [António de Campos Rego] fizera, por ordem do 
governador, conde [do Lavradio, António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao navio 
francês Lacumene, [capitaneado por Juliene [sic] Banenet], que aportara em Angola a 28 de Agosto de 
1750, quando ele signatário estava fora.  
Anexo: auto (traslado) e lembrete. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3801. 
 

3802.  1751, Março, 2, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], sobre a partida da galera Nossa 
Senhora da Batalha para Angola, e do mestre do navio ter-se comprometido a levar o padre Damião 
António da Silva, natural de Angola, e a trazer um capelão de lá no regresso; sendo necessário 
desembaraçar a galera para ela partir com as naus da Índia. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3802. 
 

3803.  1751, Março, 29, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça 
Corte Real], sobre o falecimento de D. João V as cerimónias de luto exigidas, a pragmática de 24 de Maio 
de 1749, a execução das exéquias na Sé da cidade nos dias 19 e 20 de Fevereiro e o acto e cerimónia de 
aclamação de D. José I. 
Obs.: plantas do cadafalso armado na sé para a celebração das exéquias, ver AHU_CARTm_001,D.241 e 
D.242. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 89-A. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3803. 
 

3804.  1751, Maio, 25, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao rei [D. José I] sobre as 
interferências dos governadores na administração da justiça, inibindo a actuação dos ministros 
competentes e impedindo a liberdade da justiça; dando como exemplo as ameaças e o ataque do capitão 
Francisco António Ribeiro ao escrivão das execuções, a intervenção [do governo interino] contra o escrivão 
Francisco Miguel de Urquide e o inquiridor António de Sousa Ferreira, a prisão do escrivão dos ausentes 
Narciso Ribeiro Xisto, devido ao caso do despenseiro do conde [do Lavradio], Vitoriano Rodrigues Lisboa, 
com Manuel Antunes de Abreu, entre outros. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3804. 
 

3805.  [ant. 1751, Julho, 1] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-de-mar-e-guerra ad honorem Francisco Roque de Souto, ao rei [D. João 
V] solicitando dispensa da residência do tempo que servira em Angola, na guerra contra a rainha Ginga, 
para assim poder ser opositor ao governo da praça de Santos, alegando que subjugara a província de 
Matamba e fora como embaixador às terras do potentado Holo, onde obtivera grande benefício para os 
contratos dos direitos reais, administrados por José Machado Pinto, sendo promovido capitão-mor de 
Caconda e comandante de quatro companhias de Infantaria e guerra preta na expedição contra a rainha 
Ginga, indo separado do exército comandado pelo capitão-mor do campo Bartolomeu Duarte de Sequeira, 
onde aprisionara três poderosos sobas e muitos escravos; tendo reconstruído o presídio de Caconda e 
defendido as províncias de Malanca, Cacoco, Musseque e Fendi, atacadas por ambuelas. 
Obs.: em 15 de Outubro de 1748, o ouvidor queixava-se que a devassa às culpas deste indivíduo ainda 
não tinham tido resolução, ver AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3734; anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 36, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3805. 
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3806.  1751, Julho, 3, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para o posto de capitão de Artilharia 
de Angola, devido ao falecimento de Manuel Cristiano, propondo para o lugar João de Assa Castelo 
Branco, José Rodrigues de Andrade e António Luís de Sousa e Castro; a consulta não teve efeito porque o 
primeiro candidato estava provido no posto de sargento-mor de Angola e o segundo não apresentara os 
papéis de serviço, sendo decidido pedir informações sobre os opositores ao governador, ordenando-lhe a 
colocação de editais para o posto.  
AHU-Angola, cx. 37, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3806. 
 

3807.  [ant. 1751, Setembro] 
REQUERIMENTO do padre Gregório Rodrigues de Freitas, ao rei [D. José I] solicitando alvará de 
mantimento para poder cobrar a côngrua da igreja de Nossa Senhora dos Remédios, onde fora 
apresentado. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3807. 
 

3808.  [ant. 1751, Outubro, 5] 
REQUERIMENTO de Simão da Fonseca Pita, ao rei [D. José I] solicitando provisão para levar a sumaca 
Nossa Senhora do Crasto, São Roque e Almas, resgatar escravos a Benguela, para levar estes à Bahia ou 
ao Rio de Janeiro. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3808. 
 

3809.  1751, Outubro, 9, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino relativo a um aviso da Junta das Missões a enviar ao governador e 
capitão-general de Angola, [conde do Lavradio, António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e 
Melo]. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3809. 
 

3810.  [ant. 1751, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do provido no posto de sargento-mor da ordenança da vila de Massangano, reino de 
Angola, António Ribeiro da Costa Guimarães, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente 
[passada pelo governador daquele reino, conde do Lavradio, António de Almeida Soares Portugal de 
Alarcão Eça e Melo], para assim poder continuar a exercer o posto. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3810. 
 

3811.  [ant. 1751, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO de António de Sousa Ferreira, morador em Angola, ao rei [D. José I] solicitando a 
serventia do ofício de inquiridor e distribuidor, que servia antes da vinda do governador conde do Lavradio 
[António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo], que o suspendeu por ter sido degredado, 
alegando que fora para Angola cumprir cinco anos de degredo por falsidades cometidas nuns bilhetes, mas 
que depois de os cumprir fora provido como escrivão da Ouvidoria e da Fazenda Real, procurador da 
câmara e capitão da fortaleza do Quanza, não havendo nada na sentença que o impedisse de exercer 
aquele ofício, sendo casado com D. Ana Maria Josefa de Puga, filha legítima do capitão Lucas António de 
Puga [Dantas e Vasconcelos].  
Obs.: m. est.; anexo: certidões, mandado, declaração, provisões, carta patente, aviso. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 135; cx. 36, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3811. 
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3812.  1751, Dezembro, 23, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de Manuel Barbosa Torres, solicitando que nas 
fianças dos contratados dos direitos velhos e novos [dos escravos] de Angola, que ele arrematara com as 
condições e usos habituais, fossem cobrados segundo essas condições e não pelas condições que se 
pretendiam impor àqueles contratos.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 63, fl. 93v-94; ver também AHU_CU_001, 
Cx. 40, D. 3788; anexo: parecer (minuta), parecer (fragmento), despacho, lembrete, requerimento e 
decreto.  
AHU-Angola, cx. 37, doc. 101 e 97. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3812. 
 

3813.  [post. 1751] 
REQUERIMENTO de Roque Vieira de Lima, ao rei [D. José I] solicitando nomeação no posto de capitão-
mor do presídio de Pedras [Negras], que estava vago, alegando os serviços que prestara em Angola, ao 
longo de quinze anos, como praça de soldado, sargento supra e do número, ajudante do número e capitão 
dos auxiliares no presídio de Benguela. 
Anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. 40, D. 3813. 
 

3814.  1752, Janeiro, 14, [Lisboa] 
AVISO do [secretário do Conselho Ultramarino], Pedro da Costa e Silva, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], para que se reformasse a consulta feita ao 
requerimento do capitão de cavalos, Manuel de Beça Teixeira, na qual solicitava remuneração dos serviços 
prestados no reino de Angola. 
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 37, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3814. 
 

3815.  1752, Janeiro, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do Bispo de Angola, frei Manuel [de Santa Inês], ao rei [D. José I] sobre irem muitos navios 
estrangeiros ao porto marítimo do Luango, resgatar escravos do reino do Congo e mais conquistas de Sua 
Majestade, em troca de fazendas, pólvora e munições; alertando para a perdição das almas dos escravos 
levados para terra de hereges, frustrando a missão que os reis [de Portugal], introduziram naqueles 
territórios. 
Obs.: ver consulta de 14 de Novembro de 1753, em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 
207-207v. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 106.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3815. 
 

3816.  1752, Janeiro, 25, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de Luís Diogo Lobo da Silva, [solicitando que 
fossem juntas e vistas as cartas originais acerca da residência e do procedimento do seu avô, Luís Lobo da 
Silva, do tempo em que fora governador e capitão-general de Angola, 1684-1688, remetendo ao 
desembargador e corregedor do crime da Corte e Casa os documentos que ele suplicante apresentasse, 
para que se desse sentença à memória e merecimento de seu avô, que fora vítima de calúnia; o conselho 
juntou vários documentos, entre eles a consulta das devassas tiradas pelo desembargador Jerónimo da 
Cunha Pimentel]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 63, fl. 124v-126v; anexo: parecer, cartas, 
requerimentos e certidões. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3816.  
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 642 / 1286 

 

3817.  [ant. 1752, Fevereiro, 10] 
REQUERIMENTO do provido como capitão-mor do campo das guerras dos sertões de Angola, Bartolomeu 
Duarte Sequeira, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente passada pelo governador daquele 
reino, [conde do Lavradio, António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo, em 26 de Abril de 
1749], alegando que desejava voltar a casa, de onde tivera de sair devido a falsas acusações, estando 
provada a sua inocência no caso e tendo servido bem, nomeadamente ao derrotar a rainha Ginga. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3817.  
 

3818.  [ant. 1752, Fevereiro, 17] 
REQUERIMENTO do prior e irmãos da Mesa da Ordem Terceira da Nossa Senhora do Carmo, na cidade 
de São Paulo da Assunção, reino de Angola, ao rei [D. José I] solicitando licença para mandarem um 
esmoler para as minas do estado do Brasil para pedir esmola para a construção de uma capela nova, em 
louvor da mãe de Deus 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 109. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3818.  
 

3819.  [ant. 1752, Março, 13] 
REQUERIMENTO de Francisco José Osório de Pina Tavares, ao rei [D. José I] solicitando o foro de fidalgo 
que fora de seu pai, o capitão José de Pina Tavares das Torres, porque ele falecera sem obter o alvará 
para o passar ao filho e o foro ficara para o tio paterno do suplicante, Jacinto Lopes Tavares de Melo Feio, 
tendo o requerente assentado praça de voluntário para Moçambique, o que o tornava atendível no pedido 
de foro, hábito de Cristo e ajuda de custo. 
Anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 122. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3819.   
 

3820.  [ant. 1752, Março, 23] 
REQUERIMENTO de António e Joaquim de Beça Teixeira, naturais de Angola, filhos do capitão de 
cavalos, Manuel de Beça Teixeira, ao rei [D. José I] solicitando ordens para que o governador daquele 
reino e os oficiais da Vedoria lhes permitissem assentar praça de soldados na guarnição da capital, apesar 
de terem apenas quinze e treze anos, respectivamente. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 111. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3820.  
 

3821.  1752, Abril, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D, José I, sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Cambambe, sendo candidatos Francisco de Barros Silva, João Ferreira, Manuel da Silva 
Guimarães, tendo ainda pretendido o posto Estêvão Pais Souto. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 243-243v; anexo: bilhete e informações de serviço. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 112, 36, 102 e 118; cx. 36, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3821.  
 

3822.  1752, Maio, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do Bispo de Angola, D. Frei Manuel [de Santa Inês], ao rei [D. José I] sobre a providência régia não 
ter chegado aos ministros do Brasil, porque continuavam a chegar àquele porto navios do Brasil sem 
capelães, não tendo sacerdotes suficientes para prover de capelães os navios que navegam para a 
América. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 37.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3822.  
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3823.  [ant. 1752, Maio, 17] 
REQUERIMENTO de José Vitorino de Andrade, filho do falecido capitão-mor do presídio de Benguela, 
Manuel Gonçalves de Andrade, ao rei [D. José I] solicitando o hábito da Ordem de Nossa Senhor de Jesus 
Cristo, com tença, para renunciar num dos seus irmãos, e ajuda de custo, em virtude de ir deixar os 
estudos na Universidade de Coimbra para se alistar na expedição aos rios de Sena [Moçambique], nos 
estados da Índia. 
Obs.: os rios de Sena faziam parte dos grandes rios que os portugueses usaram para penetrar na África 
Oriental. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 114. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3823.  
 

3824.  [post. 1752, Maio, 17] 
RELAÇÃO das ordens e regimentos remetidos aos governadores de Angola, segundo a ordem de 17 de 
Dezembro de 1674, [entre os anos de 1674 e 1752]. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 136-A. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3824.  
 

3825.  1752, Maio, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D, José I, sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, [conde do Lavradio, António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo], de 15 de 
Novembro de 1750, sobre a tomada de posse do ajudante de tenente Manuel Matoso de Andrade como 
coronel do Regimento, do tenente da tropa Manuel de Beça Teixeira, como capitão de cavalos, do ajudante 
João de Assa de Castelo Branco como sargento-mor, sendo reformado Vitoriano de Faria e Melo [Varejão 
Castelo Branco]; afirmando que os naturais da ilha da Madeira eram fracos e cheios de vícios, prejudicando 
o Regimento; alertando para a falta de selas e oficiais mecânicos brancos, como pedreiro, canteiro, 
carpinteiro, serralheiro, ferrador, alveitar, seleiro, correeiro. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 204v-205v; anexo: provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 115. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3825.  
 

3826.  1752, Junho, 15, [Lisboa] 
LISTA das petições remetidas pelo Conselho Ultramarino a Sua Majestade, na audiência de 15 de Junho 
de 1752. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 117. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3826.  
 

3827.  1752, Julho, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento do provedor e irmãos da Mesa 
da Santa da Misericórdia da cidade de Luanda, [inicialmente analisado na consulta de 9 de Junho de 1747], 
solicitando ordens para que o provedor da Fazenda Real assistisse anualmente a Misericórdia e o seu 
hospital com uma verba maior para o curativo dos soldados enfermos, uma vez que o apoio definido na 
provisão de 10 de Julho de 1748 - proveniente da côngrua anual, de certas preferências e da matrícula dos 
escravos -, era insuficiente e a falta de meios levava a Irmandade a ponderar desistir do auxílio aos 
soldados. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 63, fl. 163-164v; anexo: cartas, cartas (cópias), 
certidões, ofícios, ofício (cópia), provisões (cópias), parecer, requerimento e portaria (cópia). 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 119, 3, 12, 47, 76, 83 e 136; cx. 36, doc. 103; cx. 35, doc. 110; cx. 180, doc. 63; 
cx. 35, doc. 110. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3827.  
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3828.  1752, Agosto, 6, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça 
Corte Real, sobre a falta de meios para castigar os excessos cometidos naquele reino, porque as pessoas 
faziam gala em ter culpas, andando muitos a fazer distúrbios com negros e bêbados; dando conta que a 
falta de segurança da cadeia permitia que os presos entrassem e saíssem dela quando queriam; 
explicando que Bernardino Pinheiro Falcão, apesar de ser filho da terra, era diferente e merecia ser 
favorecido. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 124. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3828.  
 

3829.  1752, Agosto, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça 
Corte Real, sobre a carta do Bispo D. Frei Manuel de Santa Inês, a quem remetera uma do prelado padre 
frei Gaspar da Encarnação, e as cartas que escreveu sobre a Fazenda Real, as condições dos contratos 
reais dos escravos, a obra do trem e os requerimentos do administrador do contrato José Rodrigues Baía; 
avisando da desobediência dos nacionais e naturalizados de Angola a Deus, ao rei e às justiças, referindo 
o ataque do capitão de Infantaria António João de Meneses e do seu cunhado, Pedro Matoso de Andrada, 
ao capitão-mor do Regimento do distrito do Quanza, Bernardino Pinheiro Falcão, no dia da festa à 
Santíssima Trindade, tendo intervindo o tenente de Infantaria Francisco António de Madureira e o capitão 
de Infantaria Félix José Nogueira, sido tirada devassa pelo juiz de fora Manuel Mendes; avisando que 
aqueles comportamentos levavam à perda do respeito e veneração que os negros tinham aos brancos; 
confessando que errara ao propor o filho da terra, Manuel Matoso de Andrada, para coronel do Regimento, 
porque não era digno, não tinha honra e era desobediente.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 125. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3829.  
 

3830.  1752, Agosto, 11, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do ouvidor [-geral] e provedor da Fazenda Real de Angola, António de Campos Rego, ao rei [D. 
José I] sobre as dúvidas que tivera em remeter a conta do rendimento e despesa de 1751, feita pelo 
depositário, por não ver no rendimento do mesmo o valor de um recibo e de várias livranças, tendo 
ordenado ao escrivão da Feitoria Real, António de Faria e Melo para fazer uma relação mais clara; 
informando que parte do que sobrou do rendimento fora remetido à provedoria do Rio de Janeiro e de 
Pernambuco para serem remetidas ao Conselho Ultramarino, e outras foram remetidas à Bahia e ao Rio de 
Janeiro para aquisição de carretos e grades; pedindo que as sobras futuras fossem imediatamente 
remetidas para se suprir os gastos daquele reino. 
Obs.: m. est.; anexo: relação e mapas. Ver se há consulta em 1753-1754 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 126, 103 e 80-A; cx. 38, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3830.  
 

3831.  [ant. 1752, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO do tenente de um dos Regimentos da Marinha, Pedro da Costa Silva, ao rei [D. José I] 
solicitando admissão como opositor ao posto de capitão-mor de Ambaca, por ter já passado o prazo do 
respectivo edital. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 127. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3831.  
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3832.  1752, Outubro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a dúvida do Conselho em aprovar a chapa 
para a moeda de cobre destinada ao reino de Angola, do arrematante Joaquim José Vermuele, devido à 
diferença entre o cobre apresentado e o do padrão a que o arrematante se obrigara no termo de 
arrematação, não sendo nem o da Suécia, nem o branqueado em Estocolmo, pelo que se consultou 
António Mangin e os juízes do ofício de caldeireiro. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 255v-256; anexo: certidões, declaração e 
despacho. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3832.  
 

3833.  1752, Novembro, 4, Lisboa 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva [D. Estêvão de Meneses], ordenando a análise do 
requerimento de Domingos Borges de Barros. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 128. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3833.  
 

3834.  [ant. 1752, Novembro, 12] 
REQUERIMENTO do sacerdote do hábito de São Pedro e capelão-mor do terço da guarnição da praça de 
Angola, António de Oliveira Rocha, ao rei [D. José I] solicitando ordens para que o seu fiador fosse 
desobrigado dos soldos daquele cargo, desde que ele suplicante fora nomeado pelo governador João 
Jacques de Magalhães, até ao dia em que recebera a confirmação régia do mesmo, em virtude de já os ter 
recebido.  
Anexo: requerimento 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 129. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3834.  
 

3835.  1752, Novembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Benguela, por três anos, sendo candidatos Francisco Cordeiro da Silva, Roque 
Vieira de Lima e Francisco Xavier de Andrade; requereu ainda o posto José António da Cunha. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 256v-257; anexo: bilhete, requerimento, 
mandado, informação de serviço, portarias, cartas, carta de nomeação e certidões. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 130 e 56. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3835.  
 

3836.  1752, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a conveniência da moeda de cobre de Angola 
ter um cunho diferente da moeda do Brasil, para que não fosse levada pelos navegadores daquele para 
este reino. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 257v-258; anexo: consulta e aviso (cópia). 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 132, 131 e 112. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3836.  
 

3837.  [ant. 1752, Dezembro, 2] 
REQUERIMENTO de José António da Cunha, ao rei [D. José I] solicitando admissão como opositor às 
secretarias dos governos do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Pernambuco e Maranhão, 
ou aos postos de capitão-mor dos presídios de Benguela, Caconda e Massangano, ou no presídio de 
Curupá, no estado do Pará. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 133. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3837.  
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3838.  [ant. 1752, Dezembro, 16] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria do terço pago de Angola, António João de Meneses, ao rei [D. 
José I] solicitando o hábito de Cristo e tença efetiva, em remuneração dos serviços prestados. 
Obs.: doc. cosido e parcialmente numerado; anexo: auto dos papéis de serviço, escritos e informação de 
serviço. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 134. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3838.  
 

3839.  [post. 1752] 
MEMÓRIA do rendimento do contrato de Angola entre os anos de 1722 e 1752. 
AHU-Angola, cx. 21, doc. 98 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3839.  
 

3840.  1753, Fevereiro, 14, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], sobre o Conselho da Fazenda ter a 
chapa de cobre para a cunhagem da moeda de cobre para Angola e o tesoureiro do Conselho da Fazenda 
ter de a entregar ao tesoureiro da Casa da Moeda para se proceder à cunhagem. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 1.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3840.  
 

3841.  [ant. 1753, Março, 13] 
REQUERIMENTO de Manuel Pires [Correia] ao rei [D. José I] solicitando o provimento no governo da 
Paraíba, alegando os serviços prestados em Angola, durante dezasseis anos, como praça de soldado, 
sargento do número, furriel-mor, alferes, capitão-mor de Benguela e de Cacheu, tendo trabalhado nas 
fortificações da cidade [de Luanda], obtido a vassalagem dos sobas levantados da província de Quiçamba, 
construído um hospital, um corpo da guarda e quartéis, conseguido o resgate do Bispo de Cabo Verde [D. 
frei João de Faro] e da sua família, tudo à sua custa e com os seus escravos.  
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 38, doc. 5.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3841.  
 

3842.  1753, Março, 14, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo escrivão das receitas do tesoureiro e executoria do Conselho Ultramarino, Luís 
Gomes Leitão, atestando que o padre Manuel Fernandes Deus assinara fiança como capelão da corveta 
Nossa Senhora do Monte do Carmo e São Elesbão, de que era piloto e mestre o capitão Rafael da Cunha 
Braga, que ia para Angola fazendo escala em Benguela.  
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 6.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3842.  
 

3843.  [ant. 1753, Março, 22] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria do Regimento pago de Angola, António João de Meneses, e do 
capitão maior, seu cunhado, Pedro Matoso de Andrade, ao rei [D. José I] solicitando que não se 
procedesse contra eles sem serem ouvidos, e que fosse levantada a suspensão dos seus exercícios 
militares, porque sendo eles da principal família daquele reino e ocupando sempre os melhores postos, 
haviam sido vexados e prejudicados por Bernardino Pinheiro Falcão, que após a morte de Caetano 
Teixeira de Macedo, marido da prima dos suplicantes, D. Mariana de Soveral Gudino, alienara parte dos 
seus bens, casara duas das quatro filhas da viúva contra a vontade de todos, assassinara o marido de uma 
delas, João Pedro, e outra teve de esconder-se e casar à pressa com Félix José Nogueira, para não casar 
com o filho do dito Falcão. 
Anexo: aviso.  
AHU-Angola, cx. 38, doc. 7 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3843.  
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3844.  [ant. 1753, Março, 26] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria do Regimento do distrito do Quanza, João Rodrigues de Sousa, 
ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente daquele posto passada pelo governador e capitão-
general  de Angola, conde do Lavradio, [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 8.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3844.   
 

3845.  1753, Abril, 3, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I nomeando D. António Álvares da Cunha como governador e capitão-general  de 
Angola, por três anos. 
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 38, doc. 9.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3845.  
 

3846.  1753, Abril, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento do capitão-mor de campo das 
guerras dos sertões de Angola, Bartolomeu Duarte de Sequeira, solicitando a restituição do posto e o 
mesmo soldo que receberam os seus antecessores, [alegando ser o mais vitorioso cabo daqueles reinos, 
tendo enfrentado por várias ocasiões em batalha os reis bárbaros, sustentado à sua custa escravos e 
Infantaria, libertado as estradas e o comércio dos obstáculos criados pela rainha Ginga, e apesar disso fora 
enviado preso ao Reino por falsas acusações de seus inimigos, como ficara provado, afirmando que se não 
recebesse os méritos que os seus actos exigiam, poucos aceitariam servir com gosto no serviço real]. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 206v; anexo: requerimento e carta 
patente.  
AHU-Angola, cx. 38, doc. 10 e 85.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3846.  
 

3847.  [ant. 1753, Abril, 6] 
REQUERIMENTO do escrivão proprietário da Fazenda Real e marcador dos escravos de Angola, António 
de Faria e Melo, ao rei [D. José I] solicitando provisão para nomear serventuário do dito ofício, em virtude 
de padecer de graves e contínuas moléstias e não poder continuar a exercer o ofício. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 12.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3847.  
 

3848.  1753, Abril, 6, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I ordenando que o tesoureiro da Casa da Moeda pague a arrematação da chapa 
de cobre que Joaquim José Vermeule se obrigou a entregar por empréstimo ao Conselho Ultramarino, e 
tendo sido lavrada em moeda provincial, devia o tesoureiro do mesmo Conselho recebê-la do tesoureiro da 
Casa da Moeda, com a devida arrecadação, para a mesma ser remetida para as conquistas. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3848.  
 

3849.  1753, Abril, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento de Feliz Catela de Lemos, filho 
legítimo do [físico-mor de Angola], Eusébio Catela de Lemos, natural da cidade de Luanda, solicitando 
dispensa do tempo de serviço exigido pelo regimento [militar], para poder entrar nos postos, alegando que 
servia de praça de soldado no Regimento pago. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 63, fl. 203-203v; anexo: bilhete, requerimento, 
certidões, provisão (cópia) e fragmento. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 13 e 86; cx. 37, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3849.  
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3850.  [ant. 1753, Abril, 10] 
REQUERIMENTO de Joaquim Teixeira, natural da vila de Almada, ao rei [D. José I] solicitando ordens para 
que se lhe assentasse praça de soldado para ir servir em Angola.   
AHU-Angola, cx. 38, doc. 17.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3850.  
 

3851.  1753, Abril, 10, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], dando conta das datas de partida 
da nau que ia para Angola e das frotas do Rio de Janeiro e Maranhão, para que as ordens fossem 
expedidas a tempo, devendo o tribunal [do Conselho Ultramarino] estar aberto de tarde e nos feriados. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 18.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3851.  
 

3852.  [ant. 1753, Abril, 11] 
RELAÇÃO de pessoas que receberiam licenças para vir de Angola para [Portugal], com o governador: [o 
sargento-mor do Regimento João de Assa Castelo Branco, o tenente de Infantaria Francisco António de 
Madureira, o alferes de Infantaria Francisco Rebocho da Silva, os sargentos do número Francisco Xavier 
da Silveira e João Ferreira de Figueiredo, o sargento supra Manuel Alves Ferreira, e os soldados Pascoal 
Francisco Sintra, José Gomes Duarte, Estêvão Depuy, Manuel Correia de Paiva e o cirurgião-mor Manuel 
Dias Neto].  
Obs.: datação a partir dos bilhetes de licença; no bilhete passado para o tenente de Infantaria, o nome foi 
trocado de Francisco António de Madureira para António Francisco de Madureira; anexo: bilhetes, lembrete 
e ofício. 
AHU-Angola, cx. 178, doc. 28; cx. 38, doc. 19, 20, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 36-A. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3852.  
 

3853.  [ant. 1753, Abril, 12] 
REQUERIMENTO do nomeado para governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da 
Cunha, ao rei [D. José I] solicitando que vencesse o respectivo soldo desde o primeiro dia de embarque, tal 
como fora concedido ao seu antecessor, o conde do Lavradio [António de Almeida Soares Portugal de 
Alarcão Eça e Melo]. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 15.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3853.  
 

3854.  1753, Abril, 13, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I nomeando o ajudante de Artilharia com o exercício de engenheiro, Guilherme 
Joaquim Pais [Meneses], como sargento-mor de Infantaria com serviço de engenheiro em Angola, com 
soldo dobrado, sendo metade pago à sua mulher, enquanto durasse o governo de D. António Álvares da 
Cunha.  
AHU-Angola, cx. 38, doc. 23.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3854.  
 

3855.  [ant. 1753, Abril, 14]  
REQUERIMENTO do governador e capitão-general de Angola, conde do Lavradio, [António de Almeida 
Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo], através do seu procurador, ao rei [D. José I] solicitando ordens 
para lhe tirarem residência do posto, uma vez que estava a terminar o seu prazo e já se fizera novo 
provimento. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 24.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3855.  
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3856.  1753, Abril, 16, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo escrivão das receitas do tesoureiro e executória do Tribunal do Conselho 
Ultramarino, Luís Gomes Leitão, atestando que o padre Custódio Mendes Curado assinara fiança porque ia 
como capelão do navio Nossa Senhora do Bom Despacho e São José, de que era capitão José Martins, 
que ia para Angola; [estando o navio desembaraçado pelo que toca à tesouraria do Conselho Ultramarino].  
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 25.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3856.  
 

3857.  [ant. 1753, Abril, 17]  
REQUERIMENTO do presbítero do hábito de São Pedro, padre Manuel Afonso Tibão, ao rei [D. José I] 
solicitando alvará de mantimento, em virtude de ter recebido como merce uma conezia em Angola, para a 
qual fora nomeado pelo Bispo de Angola [D. frei Manuel de Santa Inês]. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 34.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3857.  
 

3858.  [ant. 1753, Abril, 18]  
REQUERIMENTO do presbítero do hábito de São Pedro, padre Gaspar Borges Cardoso, ao rei [D. José I] 
solicitando alvará de mantimento para poder cobrar a côngrua a que tinha direito, em virtude de ter sido 
provido na dignidade de tesoureiro da Sé do Bispado de Angola. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 36.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3858.  
 

3859.  [ant. 1753, Abril, 18]  
REQUERIMENTO do presbítero do hábito de São Pedro, padre António de Almeida Ribeiro, ao rei [D. José 
I] solicitando alvará de mantimento para poder cobrar a côngrua a que tinha direito, em virtude de ter sido 
provido na dignidade de arcediago da Sé do Bispado de Angola. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 41.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3859.  
 
 

3860.  [ant. 1753, Abril, 21]  
REQUERIMENTO do boticário do Conselho Ultramarino, Félix Curvo, ao rei [D. José I] solicitando que este 
pedido se juntasse ao anterior, onde o suplicante demonstrara a conformidade dos preços dos 
medicamentos necessários à botica solicitada pelo novo governador e capitão-general de Angola, D. 
António Álvares da Costa, uma vez que surgiram dúvidas quanto aos preços não estarem de acordo com a 
provisão régia e de os governadores poderem levar botica; pedindo também o deferimento dessa primeira 
petição, afirmando que as quantidades dos medicamentos haviam sido confirmadas pelo físico-mor do 
reino [e suas conquistas, Manuel Dias Ortigão]. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimento, cartas e escrito. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 38.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3860.  
 

3861.  1753, Abril, 24, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], sobre a ordem para avisar o Duque 
Regedor para que um ferrador ou alveitar terminasse, nas casas do Limoeiro, as chinchas possíveis de 
entre as seis que estavam para ir para Angola, para que essas seguissem na frota do Maranhão, e as 
restantes na primeira embarcação que fosse depois. 
Obs.: chinchas ou cinchas eram uma espécie de cilha com que se apertavam os arreios de um cavalo, cf. 
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 39.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3861.  
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3862.  1753, Abril, 27, [Lisboa] 
CERTIDÃO passada pelo físico-mor da Armada, João Pedro da Costa, e pelo cirurgião-mor da Armada, 
António Dias de Assequins, atestando os nomes e a causa que impossibilitava alguns presos do Lazareto 
de seguirem viagem para Angola, [tendo como base a lista de presos sentenciados a degredo para Angola 
e Índia, assinada por Duarte José de Miranda Ribeiro]. 
Anexo: lista. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 40.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3862.  
 

3863.  1753, Maio, 12, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], António Martins Torres, declarando que o navio 
Nossa Senhora do Monte do Carmo e Santo Elias, de que era mestre Pedro Cordeiro dos Santos, que ia 
para Angola, podia receber o despacho referente ao contrato do sal da América, [e que o navio estava 
desembaraçado pelo que pertencia à tesouraria do Conselho Ultramarino]. 
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 43 e 42.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3863.  
 

3864.  1753, Julho, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre outra, [de 27 de Maio de 1753], acerca dos 
requerimentos de António da Costa Mouzinho, solicitando o posto de capitão-mor do presídio de Caconda, 
[que estava vago, tendo já enviado os papéis para a Secretaria do Conselho Ultramarino a fim de ser 
opositor, alegando que não receava incómodo ou perigo decorrente daquela ocupação; pediu 
posteriormente que na patente do posto se inscrevesse que dera homenagem nas mãos de Sua 
Majestade, para evitar a deslocação a Luanda, indo directamente para Benguela e para o seu presídio]. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 63, fl. 224-224v; anexo: consulta, bilhete, 
requerimentos, requerimento (cópia), instrumento de justificação, provisão (cópia), aviso e ofício. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 47, 44 e 37.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3864.  
 

3865.  1753, Julho, 10, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [juiz de fora que servia de] provedor da Fazenda Real de Angola, António de Campos Rego, ao 
rei [D. José I] em resposta à ordem de 2 de Agosto de 1752, sobre o requerimento do contratador dos 
direitos velhos e novos dos escravos do reino, Manuel Ferreira Marques, no qual dava conta que o 
governador, conde do Lavradio [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo], procedia 
contra as condições do dito contrato, privando o seu administrador, José Rodrigues Baía, da liberdade de 
expedição lícita e da cobrança dos direitos dos navios, queixando-se ainda das vexações causadas pelo 
ex-ouvidor daquele reino, Fernando José da Cunha Pereira, associado ao depositário da Fazenda Real e 
ao capitão da guarda do governador Joaquim de Vasconcelos. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 48.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3865.  
 

3866.  1753, Agosto, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do Bispo de Angola, frei Manuel [de Santa Inês], sobre a falta de peixe dificultar a observação da 
abstinência quadragesimal [quaresmal].  
AHU-Angola, cx. 38, doc. 49.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3866.  
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3867.  1753, Agosto, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a ruína e inutilidade das fortalezas da 
guarnição, o mau estado das tropas e da Companhia de Cavalaria, a obra do trem estar terminada mas 
faltar-lhe materiais e armamento, e a pobreza dos soldados do Regimento, que ganhavam muito menos do 
que os do Rio de Janeiro, pedindo por isso o aumento dos seus soldos; dando conta que a guarnição da 
nau chegou doente, ao contrário dos degredados que foram incorporados no Regimento, e que não tinha 
quem o informasse sobre o estado dos presídios; referindo que a fortificação da cidade começada pelo 
marquês de Tancos, [João Manuel de Noronha], estava destruída, não tinha água e exigia terrenos onde 
existiam casas e quintas; adiantando que ficava a trabalhar numa carta geográfica daquele território. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 82.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3867.  
 

3868.  1753, Agosto, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre os requerimentos de Domingos Noutel da 
Silva, solicitando perdão para a fiança que ele e o sobrinho, Manuel da Silva Leal, deram antes de o 
sobrinho ir nomeado para ouvidor-geral de Angola, onde faleceu seis meses depois, pedindo também para 
ele suplicante ser desobrigado da fiança, alegando que se mantivera ao serviço em Angola, tinha custeado 
os estudos do sobrinho e fizera despesas para o seu apresto. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 63, fl. 244-244v; anexo: requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 50, 46 e 54.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3868.  
 

3869.  1753, Setembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, remetendo o recenseamento do que estava em 
poder do depositário ou tesoureiro da Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 82.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3869.  
 

3870.  1753, Setembro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [juiz de fora que servia de] provedor da Fazenda Real de Angola, António de Campos Rego, ao 
rei [D. José I] sobre o pedido anterior de provimento de moeda de cobre, dando conta da chegada da nau 
de guerra nossa Senhora da Natividade com uma carta de Sua Majestade, de 27 de Abril, remetendo 
determinada quantia de moeda de cobre que recebeu do mestre da nau, António Lourenço, e recolheu na 
casa do tesouro da cidade.  
AHU-Angola, cx. 38, doc. 51.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3870.  
 

3871.  1753, Setembro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [juiz de fora que servia de] provedor da Fazenda Real de Angola, António de Campos Rego, ao 
rei [D. José I] sobre o estado do trem da cidade e de não ter executado a ordem de 26 de Janeiro de 1752, 
que ordenava que ajudasse o governador conde do Lavradio, [António de Almeida Soares Portugal de 
Alarcão Eça e Melo], a encontrar o melhor local para a construção dos quartéis e cavalariças, porque a 
carta de 27 de Abril de 1753 mandava que se terminasse o trem da cidade e que a obra dos quartéis e 
fortificações ficasse a cargo do novo governador de Angola, D. António Álvares da Cunha. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 52.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3871.  
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3872.  1753, Setembro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [juiz de fora que servia de] provedor da Fazenda Real de Angola, António de Campos Rego, ao 
rei [D. José I] em resposta à carta [régia] de 30 de Outubro der 1752, que aprovava as providências do 
vice-rei do Brasil, conde de Atouguia, [Luís Pedro Peregrino de Carvalho e Ataíde], para que não saíssem 
navios do porto da Bahia, para [Angola], Costa da Mina ou outras partes, sem capelão, quais as penas 
para os capitães incumpridores e a obrigação da Relação executar aquelas providências; Sua Majestade 
ordenava ao signatário para examinar os navios e caso tivessem saído da Bahia sem capelão fizesse auto 
e o remetesse ao chanceler da Relação da cidade, procurando que daquele porto não saíssem navios sem 
capelão e se faltassem clérigos cumprisse o estipulado na carta de 5 de Março de 1697. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 55.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3872.  
 

3873.  1753, Setembro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [juiz de fora que servia de] provedor da Fazenda Real de Angola, António de Campos Rego, ao 
rei [D. José I] sobre a provisão de 17 de Abril de 1753, em resposta à carta do seu antecessor [Fernando 
José da Cunha Pereira], acerca da forma como o governador, conde [do Lavradio, António de Almeida 
Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo], arregimentou as milícias daquele reino, e informando que o novo 
governador [D. António Álvares da Costa] deveria executar o regimento conforme as ordens régias, assim 
como o signatário não poderia dar aumento de soldo aos oficiais sem patentes ou numeramentos; 
explicando porque não duvidara da baixa que o governador dera ao tenente de mestre de campo coronel, 
António da Fonseca Coutinho, para lhe assentar praça como tenente-coronel do Regimento pago. 
Anexo: provisão (cópia) e certidão. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 56, 53 e 27.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3873.  
 

3874.  [ant. 1753, Setembro, 20] 
REQUERIMENTO de José António da Cunha, ao rei [D. José I] solicitando que se juntassem os serviços 
que estavam na secretaria e a graduação respectiva, para poder ser provido a qualquer dos concursos 
para as capitanias-mores dos presídios de África, para a secretaria das Minas, mais partes da América ou 
para director da fortaleza de Ajudá, uma vez que fora admitido a todos por ter habilitações para qualquer 
deles, e servir ainda de vedor-geral [da gente da guerra]. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 57.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3874.  
 

3875.  [ant. 1753, Outubro, 3] 
REQUERIMENTO do escrivão da Fazenda Real de Angola, António da Silva Guimarães, ao rei [D. José I] 
solicitando provisão para continuar a servir naquele ofício, para o qual recebera provisão a 4 de Agosto de 
1752 e fora nomeado pela proprietária do ofício, D. [Ana Maria] Dionísia Duque de Almeida. 
Anexo: declaração, certidão e bilhete.  
AHU-Angola, cx. 38, doc. 58.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3875.  
 

3876.  1753, Outubro, 5, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino, José Miguel] Licete, atestando que a corveta São 
João de Corque, de que era mestre Pedro de Vilas Boas, que ia para Benguela, estava desembaraçada do 
que tocava à tesouraria do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 59.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3876.  
 

3877.  [ant. 1753, Outubro, 9] 
REQUERIMENTO do provido como capitão-mor do presídio de Caconda, António da Costa Mouzinho, ao 
rei [D. José I] solicitando que o seu ordenado ou soldo lhe fosse pago por inteiro, em dinheiro de letra, em 
virtude do rendimento ser diminuto e a sua subsistência ser ainda mais difícil pelo facto de localmente ser 
pago em fazendas; alegando ainda que ia servir num local pestilento e com grande risco de vida. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 16.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3877.  
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3878.  1753, Outubro, 13, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo escrivão das receitas do tesoureiro e executor do Conselho Ultramarino, Luís 
Gomes Leitão, atestando que o padre Pedro João Barreto assinara fiança porque ia como capelão da 
corveta Nossa Senhora Conceição e Esperança, de que era capitão Dionísio dos Santos, que ia para 
Angola; [estando o navio desembaraçado pelo que tocava à tesouraria do Conselho Ultramarino e apto a 
receber despacho relativo ao contrato do sal da América].  
Anexo: informações. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 60.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3878.  
 

3879.  [ant. 1753, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral de Angola, João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. 
José I] solicitando as provisões necessárias para receber o mesmo ordenado que recebera o seu 
antecessor, Manuel da Silva Leal, desde o dia em que embarcasse, solicitando ainda exercitar 
cumulativamente o lugar de provedor da Fazenda Real, tal como se concedera ao seu antecessor. 
Anexo: informação, certidão, bilhete e provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 72; cx. 40, doc. 155.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3879.  
 

3880.  [ant. 1753, Outubro, 19] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral de Angola, João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. 
José I] solicitando a ajuda de custo que recebera por mercê em remuneração da grande despesa do lugar. 
Anexo: certidão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 61.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3880.  
 

3881.  [ant. 1753, Outubro, 25] 
REQUERIMENTO de Rodrigo Nogueira Perdigão de Resende e Novais ao rei [D. José I] solicitando 
confirmação da doação da capitania de juro e herdade de trinta e cinco léguas de terra na costa de Angola, 
concedida a Paulo Dias Novais, pelos serviços que prestara em Angola, como conquistador e embaixador 
junto do rei do Congo, assim como pelos serviços do seu bisavô, Bartolomeu Dias de Novais, tendo a 
doação sido confirmada por D. Afonso VI no seu avô Rodrigo de Resende [Nogueira] e passado depois 
para o filho deste, pai do suplicante, Gaspar de Carvalho [de Resende]. 
Obs.: m. est.; ver consulta de 13 de Agosto de 1754, em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 64, fl. 
153v-158v, ver  AHU_CU_001, Cx. 12, D. 1446; anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 62; cx. 39, doc. 34.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3881.  
 

3882.  1753, Outubro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre a 
provisão de 4 de Fevereiro de 1752 ordenar que averiguasse em segredo quanto podiam render os 
emolumentos do lugar de ouvidor-geral em que servia Manuel da Silva Leal, com o novo acrescentamento 
das assinaturas, além do ordenado; afirmando que o facto de os ouvidores daquele reino serem também 
provedores da Fazenda Real era prejudicial à arrecadação da Fazenda Real. 
Obs.: m. est.; anexo: provisão (cópia), relações e escrito. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 63.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3882.  
 

3883.  1753, Outubro, 30, Lisboa 
AVISO do [secretário de estado do Reino e Mercês], Pedro da Mota e Silva, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], ordenando que o Conselho Ultramarino 
reformasse a consulta de 2 de Março de 1751 ao requerimento do capitão Manuel Lopes, pelos serviços de 
seu tio João Rodrigues do Vale em Angola.  
AHU-Angola, cx. 38, doc. 64.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3883.  
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3884.  1753, Outubro, 31, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo [escrivão das receitas do tesoureiro e executor do Conselho Ultramarino], Luís 
Gomes Leitão, atestando que o padre Manuel Soares assinara fiança porque ia como capelão do penque 
São João de Corche, que ia para Benguela, sendo capitão dele Teodósio Dias.  
AHU-Angola, cx. 38, doc. 65.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3884.  
 

3885.  1753, Novembro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do sargento-mor Guilherme Joaquim Pais de Meneses, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], sobre a chegada a 23 de Julho de 1753 da nau de guerra 
Nossa Senhora da Natividade à cidade de São Paulo da Assunção, em Angola, levando o novo 
governador, D. António Álvares da Costa, para suceder ao conde do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo]; afirmando que marcara o terreno para a construção dos quartéis do 
Regimento de Infantaria da cidade e pedindo amparo para a sua mãe, de 87 anos, sua irmã e quatro 
sobrinhos, porque ele signatário estava longe e seu irmão falecera durante a expedição a Bissau e Cacheu. 
Obs.: doc. restaurado; ver AHU_CARTm_091_D.1248; anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 68-A.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3885.  
 

3886.  [ant. 1753, Novembro, 13] 
REQUERIMENTO de D. Catarina de Naves, viúva do desembargador do Conselho Ultramarino, Francisco 
Pereira da Costa, ao rei [D. José I] solicitando a propriedade do ofício de tabelião do público, judicial e 
notas em Angola, que o pai dela, Cristóvão Ferreira, renunciara em quem casasse com uma das suas 
filhas e no qual o seu marido fora nomeado, alegando que com o falecimento do marido estava pobre e 
precisava daquela graça para se sustentar.  
Obs.: m. est.; anexo: alvará (traslado) e bilhete 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 69 e 74.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3886.  
 

3887.  [ant. 1753, Novembro, 19] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral de Angola, João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. 
José I] solicitando ordenado adiantado para fazer face aos gastos necessários para ocupar o referido lugar. 
Anexo: certidão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 73.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3887.  
 

3888.  [ant. 1753, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO de João Garcês de Sousa, natural do Porto, ao rei [D. José I] solicitando que se levasse 
em conta o tempo que serviu no exercício militar desde que fora degredado para Luanda, juntamente com 
sua mulher, esclarecendo que ao fim de 14 anos se fizera consulta no Desembargo do Paço e o degredo 
fora dado por findo, pedindo ainda que se lhe levantasse a nota que constava na matrícula em que 
assentou praça de soldado e se lhe passasse fé de ofícios limpa, alegando que ele e a mulher eram 
inocentes, tendo sido denunciados por inimigos como receptadores de ladrões, não existindo sentença da 
Relação.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 66, fl. 64v-65; anexo: certidões, provisão e 
cartas. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 75; cx. 40, doc. 26.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3888.  
 

3889.  [ant. 1753, Novembro, 28] 
REQUERIMENTO do provido no posto de extravagantes do presídio das Pedras [Negras], Cristóvão Vieira 
Machado, ao rei [D. José I] solicitando patente de confirmação, referindo que fora provido pelo governador 
por ocasião da promoção de Francisco José Franco. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 76.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3889.  
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3890.  1753, Novembro, 28, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo [escrivão das receitas do tesoureiro e executor do Conselho Ultramarino], Luís 
Gomes Leitão, atestando que o padre Manuel Lopes assinara fiança porque ia como capelão do navio 
Santa Ana e São Francisco de Paula, de que capitão Alberto Freire de Oliveira, que ia para Angola, [e que 
a corveta estava desembaraçada do que tocava à tesouraria do Conselho Ultramarino]. 
Anexo: informação.  
AHU-Angola, cx. 38, doc. 77 e 70.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3890.  
 

3891.  1753, Dezembro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA (cópia) do juiz de fora que servia como provedor da Fazenda Real de Angola, António de Campos 
Rego, ao rei [D. José I] sobre o governador e conde do Lavradio [António de Almeida Soares Portugal de 
Alarcão Eça e Melo], ter regimentado o terço da guarnição e feito tenentes com soldo de alferes, enquanto 
o novo governador [D. António Álvares da Costa], ordenava aos tenentes para requerem patentes régias, 
por serem postos novos; afirmando que o novo governador dera passagem do posto de tenente de mestre 
de campo general para o de tenente-coronel do Regimento pago, sem declarar soldo, nomeara dois 
ajudantes de ordens sem alterar os soldos que tinham, fizera uma Companhia de Granadeiros e assistia 
pessoalmente à obra dos quartéis; referindo a diferença nos soldos e na farinha entre os soldados de 
Angola e da América. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 78.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3891.  
 

3892.  [ca. 1753, Lisboa] 
CERTIDÕES atestando que o bacharel Francisco Mendes Barreto, advogava na Corte. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 113.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3892.  
 

3893.  [ca. 1753] 
LISTA das cartas de serviço de Sua Majestade remetidos ao Conselho Ultramarino pelo provedor da 
Fazenda Real de Angola, [António de Campos Rego]. 
Obs.: datação aferida pelas datas de algumas das cartas mencionadas na lista. 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 66.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3893.  
 

3894.  [ca. 1753] 
REQUERIMENTO do tenente de Infantaria do Regimento da praça de Angola, Joaquim Marques Pereira, 
ao rei [D. José I] solicitando provimento como capitão de uma das companhias do Regimento daquela 
praça ou como capitão-mor do presídio das Pedras [Negras] quando fizesse mercê de um dos portos a 
Pedro Matoso de Andrade. 
Obs.: datação aferida pelos papéis de serviço em  AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3950. 
AHU-Angola, cx. 179, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3894.  
 

3895.  1754, Janeiro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola ao rei [D. José I] remetendo os papéis de serviço do 
sargento de Infantaria do Regimento, Francisco Matoso de Andrade. 
Anexo: auto dos papéis de serviço e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 68; cx. 37, doc. 62.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3895.  
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3896.  1754, Janeiro, 2, Lisboa 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Domingos Gonçalves, entre 
1738 e 1753, como alferes, capitão dos moradores da ilha de São João de Cazanga, praça de soldado, 
cabo de esquadra do terço pago, tenente da fortaleza de Nossa Senhora das Necessidades da praia de 
Cassandama, capitão de Infantaria de uma das companhias do exército que foi contra a rainha Ginga e 
capitão-mor do presídio das Pedras [Negras].  
AHU-Angola, cx. 39, doc. 2.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3896.  
 

3897.  [post. 1754, Janeiro, 2] 
REQUERIMENTO do sargento supra, Domingos da Esperança, da companhia paga do capitão Eusébio de 
Queirós Coutinho, [em Angola], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte 
Real], solicitando ser opositor ao lugar de tenente e alferes da Companhia de Granadeiros, em virtude de 
terem sido colocados os editais respectivos e ele ter tempo de regimento para alferes.  
Obs.: m. est.; anexo: informação de serviço, carta, auto dos papéis de serviço e mandado. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 1.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3897.  
 

3898.  [post. 1754, Janeiro, 2] 
REQUERIMENTO do alferes de Infantaria, António dos Mártires, da companhia do capitão Domingos da 
Fonseca Negrão, [em Angola], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte 
Real], solicitando ser opositor aos postos vagos do Regimento segundo os seus merecimentos, conforme o 
edital. 
Anexo: informação de serviço, carta e auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 3.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3898.  
 

3899.  [ant. 1754, Fevereiro, 7] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Ordenança da cidade de Luanda, Manuel da Silva Guimarães, ao 
rei [D. José I] solicitando a entrega dos papéis de serviço que enviara para oposição a uma das capitanias-
mores de Angola, mas como não fora provido desejava retirar os papéis e desistir de outras oposições. 
Obs.: foi opositor ao posto de capitão-mor de Cambambe, em 1752, ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, 
Cod. 25, fl. 243-243v; anexo: informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 6.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3899.  
 

3900.  1754, Fevereiro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre outra, acerca do requerimento do ouvidor e 
provedor da Fazenda Real de Angola, [Fernando José da Cunha Pereira], queixando-se que nos presídios 
não se executavam as suas ordens sem o “cumpra-se” do governador [conde do Lavradio, António de 
Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo]; o conselho analisou ainda a carta do governador de 20 
de Dezembro de 1750, sobre aquela matéria. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 284-284v. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 7.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3900.  
 

3901.  [ant. 1754, Março, 4] 
REQUERIMENTO dos oficiais militares que serviam em Angola, ao rei [D. José I] solicitando a colocação 
de editais para as capitanias mores dos presídios daquele reino, especificamente o de Benguela, Ambaca 
e Massangano, uma vez que os seus papéis ficaram retidos nos portos do Brasil e não chegaram a tempo 
dos anteriores editais, alegando que o de Massangano estava vago há anos e o provido no de Benguela 
estava perto de falecer devido aos efeitos do clima.  
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 9.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3901.  
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3902.  1754, Março, 18, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo escrivão proprietário das receitas do tesoureiro e executoria do Tribunal do 
Conselho Ultramarino, Luís Gomes Leitão, atestando que o mestre da corveta Nossa Senhora da Madre de 
Deus e Senhor do Bonfim, José da Silva Santos, que ia para Benguela, tomara fiança e levava como 
capelão o religioso do convento de Nossa Senhora de Jesus, padre frei José Madre de Deus.  
Obs.: m. est.; anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 11.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3902.  
 

3903.  1754, Março, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, remetendo o mapa do porto daquela cidade, que 
fora copiado pelo sargento-mor Guilherme Joaquim [Pais de Meneses], indo ainda o desenho da cidade 
alta feito pelo dito sargento-mor; dando conta que ficava a trabalhar no mapa geral de todo aquele reino e 
que enviava um desenho do rio Quanza com a localização dos presídios de Benguela e Caconda. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 14.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3903.  
 

3904.  1754, Março, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
ter remetido letras ao Conselho Ultramarino através do navio Jesus Maria José, que ia para a Bahia, de 
que era capitão e avençador Inácio da Silva Meneses, no navio Nossa Senhora da Conceição e São 
Domingos, que ia para o Rio de Janeiro, sendo capitão e avençador Domingos Dias da Silva, e no navio 
Senhor Jesus de Bouças e Nossa Senhora da Conceição, que ia para Pernambuco, sendo capitão e 
avençador Manuel Francisco Prazeres; afirmando que mandaria quantias maiores se os administradores 
do contrato, José da Costa Bilas Boas e José Rodrigues Balio, já tivessem pago; enviando as contas do 
depositário da Fazenda Real, sargento-mor José da Silva Vieira, que mandara renunciar ao cargo, [sendo 
substituído por Manuel Rodrigues da Silva; o pedido de confirmação das parcelas remetidas levantará 
dúvidas e levará à produção de vários documentos]. 
Obs.: juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte 
Real, em virtude do conteúdo e data coincidirem; anexo: ofício, certidões, recenseamento, cartas, carta 
(cópia), despacho e informação.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 60; cx. 39, doc. 16 e 10.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3904.  
 

3905.  [ant. 1754, Março, 29] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão de Infantaria da Ordenança da cidade de São Paulo da 
Assunção [de Luanda], Álvaro Teixeira de Macedo, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da provisão 
passada pelo governador conde do Lavradio, [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 18.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3905.  
 

3906.  1754, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REGIMENTO dado pelo governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao ex-
capitão-mor do [distrito do] Golungo, Simeão Pereira Bravo, na diligência que ia fazer em Bango 
Aquitamba, em companhia de Caetano Álvares, para examinar as minas abertas pelo padre missionário 
daquele distrito, frei Lourenço de Jesus Maria. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 30.  
AHU_CU_001, Cx. 41, D. 3906.  
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3907.  1754, Abril, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o missionário carmelita descalço, frei 
Lourenço de Jesus Maria, andar a minerar na jurisdição do Golungo e terras de Bango Aquitamba; 
explicando que mandara o ex-capitão-mor do distrito, Simeão Pereira Bravo, averiguar e que este 
descobrira que as minas eram de um Caetano Álvares [de Araújo], homem que o signatário prendeu e 
interrogou, e mandou que o ex-capitão-mor fosse com ele aos rios Lifua e Lombige ver se havia ouro ou 
diamantes; explicando que Caetano Álvares era [português], trabalhara nas minas da América 18 anos e 
fugira para Angola onde obtivera a protecção dos padres carmelitas e fora enviado por eles a Bango 
Aquitamba; referindo que mandara chamar o missionário mas não acreditava que ele obedecesse ao prior; 
pedindo instruções para o caso de se encontrar ouro, porque a região era muito povoada de negros, 
brancos desertores, dembos, potentados e mubires do Luango. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 19.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3907.  
 

3908.  1754, Abril, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre Caetano Álvares ser sócio do missionário 
de Bango Aquitamba, [frei Lourenço de Jesus Maria], e não ter contado tudo o que sabia sobre o ouro; 
pedindo ajudas de custo para o capitão-mor, o alferes e os soldados, e companhias de cavalos de 60 
homens cada caso se confirmasse a descoberta de ouro   
Anexo: carta (cópia) e cartas.  
AHU-Angola, cx. 39, doc. 20.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3908.  
 

3909.  1754, Abril, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
as notícias do padre frei Lourenço de Jesus Maria andar a minerar na jurisdição do Golungo e terras de 
Bango Aquitamba, e ele signatário ter mandado o capitão-mor daquele distrito averiguar o caso; explicando 
que o director das operações era Caetano Álvares [de Araújo], que prendera e interrogara porque estava 
doente no hospital da cidade, ficando a saber que havia ouro nos rios Lifua e Lombige, pelo que enviou o 
dito capitão-mor Simeão Pereira Bravo com cinco soldados a cavalo e o dito Caetano Álvares examinar os 
rios; esclarecendo que numa carta de Caetano para o religioso soubera que havia mais ouro num morro e 
mandou o capitão-mor analisá-lo. 
Anexo: ofícios e carta. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 21; cx. 38, doc. 79.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3909.  
 

3910.  1754, Abril, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre o 
serventuário de escrivão da Fazenda Real, António da Silva Guimarães, ter sido preso e suspenso do ofício 
por ter grandes negócios apesar do comércio ser proibida aos oficiais da Fazenda Real; explicando que o 
escrivão enriquecera a mandar fazendas para o sertão como se fossem fazendas reais, sem pagar 
transportes, e obrigando os sobas a consumi-las, o que prejudicava a Fazenda Real e dava um mau 
exemplo aos escrivães da Fazenda; referindo que por recomendação do provedor da Fazenda proveu para 
o ofício de escrivão António de Faria e Melo, que exercia como escrivão da Feitoria; dando conta da 
necessidade de arranjar porteiro, guarda-livros e casa para o cartório da Fazenda Real, de forma a ter a 
devida ordem e arrecadação  
Obs.: juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte 
Real, em virtude da data e conteúdo coincidirem e a carta do provedor da Fazenda Real, de 28 de 
Fevereiro de 1756, sobre o caso, conforme ordenado no despacho do Conselho Ultramarino de 25 de 
Janeiro de 1755; anexo: ofício, cartas, cartas (cópias), provisão (cópia) e auto de culpa.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 25, 1, 91, 93, 94 e 97; cx. 39, doc. 22.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3910.  
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3911.  1754, Abril, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre se preocupar com a descoberta de ouro no 
sertão até que não recebesse instruções régias, porque não tinha experiência naquela matéria e não sabia 
como agir; mencionando que gostaria que Sua Majestade visse as cartas geográficas que enviava e 
pedindo que o secretário as mostrasse ao duque de Lafões [D. Pedro Henrique de Bragança]; dando conta 
que estava doente, mas não de cama, estando apto a servir o secretário. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 46.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3911.  
 

3912.  1754, Maio, 2, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], ordenando que as cartas do 
governador de Angola e a decisão de dilatar o navio que levaria as resoluções fossem consultadas com 
brevidade. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 23.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3912.  
 

3913.  1754, Maio, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio das Pedras [Negras], sendo candidatos Francisco Xavier de Andrade, João de 
Sequeira de Faria e Melo e António Carneiro de Magalhães. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 284-284v; está anexo um requerimento do 
suplicante ao presídio de Caconda porque se supõe que fosse o motivo pelo qual os papéis de serviço já 
se encontrassem na secretaria; anexo: requerimentos, informação de serviço, auto dos papéis de serviço e 
informação. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 24 e 8; cx. 37, doc. 56.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3913.  
 

3914.  [ant. 1754, Maio, 28] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor do presídio de Caconda, António da Costa 
Mouzinho, ao rei D. José I solicitando um ano de soldo adiantado, tal como se costumava dar aos providos 
em postos semelhantes, como fora o caso do capitão-mor de Benguela, Damião de Bastos, em virtude de 
ser pobre e precisar de se aviar para a viagem, comprometendo-se a dar fianças. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 26.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3914.  
 

3915.  1754, Junho, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o sucesso da diligência do capitão-mor 
Simeão Pereira Bravo aos rios Lombige [e Lifua, com Caetano Álvares de Araújo]; remetendo parte do ouro 
encontrado pelo capitão-mor. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 27.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3915. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 660 / 1286 

 

3916.  1754, Junho, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre o 
sucesso da diligência que mandara fazer no sertão de Bango Aquitamba, tendo chegado, no dia dos anos 
de Sua Majestade, o alferes Caetano Matias [Leitão] com uma carta do capitão-mor Simeão Pereira Bravo 
com a notícia da descoberta das minas no rio Lombige e algum ouro [e esmeril]; afirmando que tudo 
custeara, tendo dado ajudas de custo aos oficiais e soldados, como fizera noutras diligências que fizeram 
ao sertão, porque eles não tinham como se sustentar, sendo necessário aumentar os seus soldos para 
haver disciplina, respeito e segurança; explicando que na carta do capitão-mor também ele pedia fardas 
para os soldados como ajudas de custo. 
Anexo: carta, carta (cópia) e relação. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 29, 27 e 30; cx. 180, doc. 3.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3916.  
 

3917.  1754, Junho, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre as minas de ouro em que laborava o 
missionário carmelita frei Lourenço de Jesus Maria e de ter chegado, no dia dos anos de Sua Majestade, 
do sertão, o alferes Caetano Matias [Leitão] com uma carta do capitão-mor Simeão Pereira Bravo com a 
nova da descoberta de minas de ouro no rio Lombige, contrariando os que diziam que aquele diligência era 
inútil e que não havia ouro naquele reino; referindo a proximidade das minas à cidade e os benefícios de 
serem exploradas, porque exigiriam apenas o pagamento do jornal dos negros e era região de muitos 
mantimentos, negros e água, devendo criar-se uma Companhia de cavalos para conservar a ordem e 
impedir a passagem de pessoas, o maior problema era encontrar um administrador inteligente e 
desinteressado, mas oferecia-se devido aos conhecimentos que tinha dos homens e da situação.  
AHU-Angola, cx. 39, doc. 30.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3917.  

3918.  1754, Junho, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre a 
inteligência e a capacidade do capitão-mor Simeão Pereira Bravo terem sido cruciais na expedição em 
busca das minas de ouro; referindo que o capitão-mor era natural do Reino, servira sem receber soldos, 
nem fazer negócio com os lugares que ocupou, não havendo queixas de quando serviu de capitão-mor do 
distrito do Golungo, sendo merecedor do posto de capitão de cavalos de uma das companhias daquele 
reino, conforme pedia na carta anexa. 
Anexo: ofício (cópia) e ofícios. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 82; cx. 39, doc. 35.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3918.  
 

3919.  [ant. 1754, Junho, 20] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor de Caconda, António da Costa Mouzinho, ao rei [D. 
José I] solicitando ajuda de custo idêntica à que era concedida aos oficiais que iam servir no Ultramar, 
dando como exemplo o capitão-mor de Cacheu, João de Távora, e o capitão-mor do presídio de Caconda, 
Francisco Roque Souto. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 39, doc. 36.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3919.  
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3920.  1754, Junho, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a desordem na vila de Massangano, quinta-
feira santa, por causa das insolências de Miguel Gomes Brandão, parente e protegido do juiz ordinário; 
explicando, que mandara uma esquadra de Cavalaria que prendera o juiz e Miguel Gomes Brandão e que 
a vila de Massangano, outrora rica e povoada de boa gente, tinha poucos mulatos e brancos, e os muitos 
negros eram camaristas e juízes ordinários, havendo feiticeiros e régulos, uma companhia toda de negros 
que não obedecia ao capitão-mor, pelo que mandara para lá António Gonçalves de Carvalho, homem 
capaz de evitar mais desordens; solicitando o envio de casais de gente branca do Reino ou ilhas dos 
Açores. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 41.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3920. 
 

3921.  1754, Junho, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Benguela, sendo candidatos Roque Vieira de Lima, António Gonçalves de 
Carvalho, António Carneiro de Magalhães e José da Silva Vieira.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 286v-287v; anexo: requerimentos, avisos e 
informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 39, cx. 42, 23, 25 e 28; cx. 38, doc. 80 e 2.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3921.  
 

3922.  [ant. 1754, Junho, 22] 
REQUERIMENTO de D. Maria Bárbara del Sal, viúva do capitão-mor do presídio de Cambambe, em 
Angola, Jerónimo da Silva Freire, ao rei [D. José I] solicitando certidão com a data de falecimento do seu 
marido para uns requerimentos que tinha na secretaria do tribunal [do Conselho Ultramarino]. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 43.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3922.  
 

3923.  1754, Junho, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
faltar de tudo para defender aquele reino, sendo essencial homens dos Açores, porque tinham jeito para o 
cultivo e os ofícios mecânicos, enquanto os ciganos eram os melhores na cavalaria e resistiam ao clima; 
referindo a falta de selas, armamento, breu, alcatrão, ferramentas, pregos, cabos de linho, quartéis e 
oficiais mecânicos; informando do número de tropas da capital, da inutilidade de muitos, da falta de um 
sargento-mor desde que João de Assa Castelo Branco foi ao Reino, da incompetência do coronel e do 
tenente-coronel; dando conta que a Companhia de cavalos melhorara desde que a cavalariça passou para 
a cave do palácio e o quartel dos soldados para o corpo da guarda velho, deixando os soldados de estar 
longe dos cavalos e em locais que os adoeciam; explicando como faria para mandar vir bons cavalos do 
Rio de Janeiro para a guarda das minas e que libertaria os muitos régulos que tinha presos, mediante 
fiador; remetendo os mapas da cidade, do rio Quanza e um do sargento-mor engenheiro.  
Obs.: m. est.; juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça 
Corte Real, em virtude do conteúdo e data coincidirem; anexo: ofício e relação. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 45 e 44.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3923.  
 

3924.  1754, Junho, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o quanto era preciso fazer para defender 
aquele reino, receando se Sua Majestade aprovaria a diligência que mandara fazer para a descoberta das 
minas de ouro, uma vez que não tinha experiência naquela matéria, preferindo ser substituído por quem 
tivesse, indo para Pernambuco, uma capitania da América, Índia ou outro local; referindo que desejava sair 
dali com o aumento dos soldos dos soldados efectivado, tendo já conseguido grandes melhorias no estado 
do Regimento e da tropa porque lhes dava jantar todos os dias, mas não poderia manter a despesa. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 46.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3924.  
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3925.  [ant. 1754, Junho, 28] 
REQUERIMENTO do provido como sargento-mor dos moradores do distrito do Dande, José Rodrigues de 
Andrade, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente passada pelo governador [e conde do 
Lavradio, António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 48.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3925.  
 

3926.  1754, Junho, 29, Ambuda 
OFÍCIO de Manuel de Lemos de Vasconcelos ao [governador e capitão-general de Angola, D. António 
Álvares da Cunha] sobre a chegada do religioso capuchinho, frei Octávio [Ottavio d´Alessandria], àquela 
missão, e das dificuldades que tinha em aumentar ali a fé católica devido à oposição do dembo e do seu 
povo, estando a missão restrita à libata do meirinho-mor e a alguns moradores; dando conta que o dito 
religioso chegou doente e o acudiram com vomitório, sarjaduras, sangrias e água de Inglaterra, motivo que 
atrasou o regresso do soldado que o acompanhou; respondendo às informações pedidas sobre o hospício 
e do prejuízo que os franceses causavam ao comércio, porque entravam com as suas fazendas no Luango 
e os negros levavam-nas dentro do pumbo e trocavam-nas por escravos, encarecendo-os; informando que 
dia 17 de Junho um pombeiro escravo de António da Silva Sardanha feriu um negro, sendo atacado pelos 
outros negros.   
AHU-Angola, cx. 39, doc. 49.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3926.  
 

3927.  [post. 1754, Junho] 
REQUERIMENTO de Álvaro Teixeira de Macedo, natural de Angola, ao rei [D. José I] solicitando o posto 
de tenente da Companhia de Granadeiros, em remuneração dos serviços do seu pai, Caetano Teixeira de 
Macedo, e dos seus, tendo servido como soldado, capitão de Infantaria da Ordenança e cabo de esquadra. 
Anexo: carta, auto de papéis de serviço e informações de serviço. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 18.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3927.  
 

3928.  1754, Julho, 10, Lisboa 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], ordenando que as consultas 
relativas a negócios de Angola subissem com brevidade à presença do rei porque estava para partir um 
navio para aquele reino.  
AHU-Angola, cx. 39, doc. 53.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3928.  
 

3929.  [ant. 1754, Julho, 13] 
REQUERIMENTO do [serventuário] do ofício escrivão da Fazenda Real de Angola, António da Silva 
Guimarães, ao rei [D. José I] solicitando continuar a servir naquele ofício para o qual tivera nova nomeação 
da proprietária [D. Ana Maria Dionísia Duque de Almeida, a 7 de Maio de 1754].  
Anexo: carta de nomeação, certidão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 54.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3929.  
 
 

3930.  1754, Julho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do provedor da Fazenda Real de 
Angola, António de Campos Rego, de 19 de Setembro de 1753, dando parecer acerca das obras que o 
então governador daquele reino, conde [do Lavradio, António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e 
Melo], mandara fazer na Sé daquele reino por conta da Fazenda Real, e da pouca conta que disto dera o 
provedor da Fazenda. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 208-208v; anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 55.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3930.  
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3931.  1754, Julho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o ofício do governador e capitão-general de 
Angola, D. António Álvares da Cunha, de 9 de Agosto de 1753, ao secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], acerca de não se observar o regimento e ordens régias na 
arrecadação da Fazenda Real, estando os rendimentos dos contratos na mão do feitor, que negociava com 
eles, ao invés de estarem no cofre de três chaves, tendo ele uma das chaves, o provedor da Fazenda outra 
e o juiz de fora outra, e pedindo que fosse ordenado ao provedor da Fazenda para assistir aos pagamentos 
das obras que o signatário mandasse fazer, solicitando também o envio de oficiais de pedreiro e de 
carpinteiro, porque as cadeias tinham muitos delinquentes com estes ofícios para dar execução àquelas 
obras.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 207v-208; anexo: ofício.  
AHU-Angola, cx. 39, doc. 56; cx. 38, doc. 82.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3931.  
 

3932.  1754, Julho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o ofício do governador e capitão-general de 
Angola, D. António Álvares da Cunha, de 29 de Agosto de 1753, [ao secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], acerca da necessidade de aumentar os soldos dos soldados 
daquele reino, dando vantagem aos da Companhia de cavalos porque tinham mais trabalho, referindo 
também o número ideal das tropas para aquele reino, a impossibilidade da Companhia de Benguela se 
juntar ao Regimento, porque era composta de degredados, dando conta da inutilidade da despesa com as 
guarnições das fortalezas de São Miguel, Santo Amaro, da Ilha e do Penedo, e pedindo para extinguir os 
postos que não tivessem confirmação régia.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 207v-208; anexo: ofício, carta (cópia).  
AHU-Angola, cx. 39, doc. 57; cx. 38, doc. 82.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3932.  
 

3933.  1754, Julho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, D. António Álvares da Cunha, de 8 de Agosto de 1753, acerca da sua chegada àquele reino, do 
mau estado da cidade, das tropas, das fortalezas e da religião, da falta de cavalos na respectiva 
companhia, do desconhecimento acerca do estado dos presídios, de ter assentado praça no Regimento 
pago aos degradados que levara, do trem da artilharia estar terminado apesar de lhe faltarem armamentos 
e materiais, de ir escolher o sítio para a construção dos quartéis quando o seu antecessor partisse, de ficar 
a trabalhar no interior das casas dos governadores, e de ali não poder haver Regimento de Infantaria ou 
Companhia de cavalos porque os homens recebiam muito menos do que os do Rio de Janeiro e as fardas 
eram um engano, afirmando que ficava a trabalhar numa carta geográfica da cidade e porto. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 58.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3933.  
 

3934.  [ant. 1754, Agosto, 1] 
REQUERIMENTO do desembargador e ex-ouvidor-geral de Angola, Fernando José da Cunha Pereira, ao 
rei [D. José I] solicitando mandado para que na provedoria-mor da Fazenda Real da Bahia, onde 
costumavam pagar os ordenados àqueles ministros, lhe fosse pago o acrescento da terça parte do 
ordenando a que tinha direito desde o dia da mercê e até ao dia em que fora suspenso do ofício de 
ouvidor. 
Anexo: certidões e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 27, doc. 132.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3934.  
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3935.  1754, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento do capitão António da Silva 
Guimarães, solicitando licença para ir para [Portugal] em companhia da sua mulher D. Maria da Horta da 
Silva, com quem casara em Angola, e dos seus filhos, para tratar de sua saúde, alegando ter mais de 
sessenta anos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 64, fl. 150v; anexo: requerimento, certidões e aviso. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 62 e 61.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3935.  
 

3936.  1754, Agosto, 8, [Lisboa] 
OFÍCIOS (minutas) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao 
Bispo de Angola, [frei Manuel de Santa Inês] e ao [governador e capitão-general de Angola], D. António 
Álvares da Cunha, a primeira acerca da falta de peixe e outros mantimentos não permitirem evitar a carne 
durante a Quaresma, e das melhorias no estado de saúde da rainha-mãe [D. Mariana de Áustria]; a 
segunda sobre a satisfação de Sua Majestade com o empenho do governador, o atraso de muitas 
consultas, o aumento dos soldos dos soldados de Angola, a extinção dos postos providos sem patentes, a 
aprovação das obras e o estado de saúde da rainha-mãe. 
Obs.: as cartas estão no mesmo suporte; ver AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 547, fl. 
1v-2v. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 63.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3936.  
 

3937.  1754, Agosto, 10, [Lisboa] 
CARTA (cópia) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao 
[governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, sobre as ordens régias acerca do 
fardamento e do aumento dos soldos dos soldados de Angola, da baixa a dar aos postos sem patente 
régia, da aprovação das obras e do cofre das três chaves, da autorização para o governador arrecadar o 
dinheiro e os bilhetes conforme sugerira, ficando apenas por resolver o modo da fortificação. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 57.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3937.  
 

3938.  [ant. 1754, Setembro, 12] 
REQUERIMENTO do homem de negócio José Caetano de Araújo e Silva ao rei [D. José I] solicitando as 
ordens necessárias para que o capitão-mor do presídio de Benguela não o pudesse impedir de sair do 
presídio para ir ao Brasil, quando assim o decidisse, uma vez que ia estabelecer-se naquele presídio com o 
título de morador, a quem os capitães-mores costumavam impedir a saída. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 64.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3938.  
 

3939.  1754, Setembro, 16, Lisboa 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], ordenando que o Conselho 
Ultramarino expedisse as consultas sobre as contas do governador e capitão-general de Angola para que 
as resoluções de Sua Majestade fossem na nau de licença que estava para partir. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 65.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3939.  
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3940.  1754, Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, D. António Álvares da Cunha, acerca de não se respeitar a proibição de os homens brancos, 
mulatos e pretos com calções irem ao sertão, acrescentando razões para essa proibição, [como esses 
comerciantes obrigarem os pretos a pagar as suas fazendas aos preços das fazendas de Sua Majestade, 
tomando-lhes escravos, castigando os sobas e seus macotas, espalhando o costume da circuncisão aos 
negros porque muitos comerciantes eram hebreus degredados pela Inquisição, o que levava ao 
esquecimento da religião católica pelos brancos e à extinção da mesma entre os negros], acusando os 
rendeiros dos dízimos e seus cobradores, tesoureiros da bula da cruzada e oficiais de defuntos e ausentes 
de saírem da cidade com esses títulos a fim de roubar o sertão; o conselho juntou ainda o requerimento de 
Manuel Barbosa Torres, solicitando para não se alterarem os usos dos contratos, nem a prática do 
comércio deles, relativamente à entrada de brancos com os pombeiros no sertão. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 212-213; anexo: carta, requerimento e 
contrato (condições).  
AHU-Angola, cx. 39, doc. 67; cx. 38, doc. 81 e 4; cx. 178, doc. 51.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3940.  
 

3941.  1754, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento do [contratador 
dos direitos dos escravos de Angola], Manuel Barbosa Torres, solicitando ordens para que se regulasse a 
condição 10 do contrato novo pela condição 32 do contrato velho, de forma a respeitar o contrato 
estabelecido, [evitando os abusos e contravenções do governador daquele reino, que prejudicavam o 
contrato], situação que se tivera presente na petição de Manuel Ferreira Marques, por quem Estêvão 
Martins Torres, pai do suplicante, mandara arrematar o contrato actual.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 63, fl. 177v-178v; anexo: requerimento. 
AHU-Angola; anexo: consulta (minuta). 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 69; cx. 37, doc. 112.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3941.  
 

3942.  1754, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o ofício do governador e capitão-general de 
Angola, D. António Álvares da Cunha, [ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça 
Corte Real], em resposta à provisão de 17 de Abril, dando conta dos procedimentos do seu antecessor, 
[conde do Lavradio, António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo], no tocante ao regimento 
das milícias, na nomeação de António da Fonseca Coutinho como tenente-coronel, de José Correia de 
Castro como ajudante supra e de João Monteiro de Morais como tenente, de não poder nomear ninguém 
para os postos vagos da Companhia de Granadeiros e tenentes das companhias porque ainda 
desconhecia os oficiais, de que iniciara a construção dos quartéis do Regimento e a abertura de dois 
poços, e que ao passar revista ao Regimento da Ordenança encontrara muitos oficiais providos pelo conde 
do Lavradio, [para os quais propunha reforma; na carta de Junho de 1754 o governador dá conta que 
vagara a tenência de Francisco António Madureira e a de João Monteiro de Morais, propondo para o seu 
lugar Francisco Matoso de Andrade e Álvaro Teixeira de Macedo]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 213-214; anexo: ofício, relação, certidão, 
cartas e carta (cópia).  
AHU-Angola, cx. 39, doc. 70 e 51; cx. 38, doc. 82.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3942.  
 

3943.  [ant. 1754, Outubro, 12, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do provido no lugar de tesoureiro-mor da Sé da cidade de São Paulo da Assunção, em 
Angola, padre Manuel Gomes Ribeiro, ao rei [D. José I] solicitando alvará de mantimento para cobrar a 
côngrua a que tinha direito desde o dia que tomou posse. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3943.  
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3944.  1754, Outubro, 20, Lisboa 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], ordenando que o Conselho 
Ultramarino estivesse aberto no dia seguinte, apesar de ser feriado, para se dar expedição aos negócios 
que iriam na nau de licença e navio de Angola. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 74.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3944.  
 

3945.  [1754, Outubro, 29, Lisboa] 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao 
governador e capitão-general de Angola, [D. António Álvares da Cunha], sobre as cartas recebidas, as 
plantas que mostrou a Sua Majestade, as novas das minas de ouro e do afastamento da religião por parte 
do frei Lourenço de Jesus Maria, da limpeza da amostra de ouro do rio Lombige, da vantagem da 
proximidade das minas à cidade, da seriedade de Simeão Pereira Bravo, da conveniência das minas serem 
exploradas apenas por conta da Fazenda Real, tendo Sua Majestade deliberado que fosse enviado para 
Lisboa o ouro em pó extraído e que indicasse se era fácil guardar as minas, qual a despesa respectiva e 
quanto tirava por dia cada negro; [dando conta da chegada do conde de Atouguia, vice-rei do Brasil, Luís 
Pedro Peregrino de Carvalho e Ataíde, e deste ter afirmado que enviara os cavalos conforme pode; 
informando da morte da rainha-mãe, D. Mariana de Áustria a 14 de Agosto].  
Obs.: doc. incompl.; datação aferida em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 547, fl. 2v-5.  
AHU-Angola, cx. 181, doc. 126.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3945.  
 

3946.  [ant. 1754, Outubro, 31] 
REQUERIMENTO do serventuário do ofício de escrivão da Fazenda Real, Vedoria e matrícula da gente de 
guerra de Angola, António de Faria e Melo, ao rei [D. José I] solicitando o provimento por um ano naquele 
ofício, alegando que exercia o posto por provimento do governador [D. António Álvares da Cunha], por 6 
meses, depois de António da Silva Guimarães ter sido preso, suspenso e sentenciado.  
Anexo: provisão, termo de juramento, certidões e mandado. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 12.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3946.  
 

3947.  [ant. 1754, Novembro, 12] 
REQUERIMENTO do depositário da Fazenda Real de Angola, Manuel Rodrigues da Silva, ao rei [D. José I] 
solicitando provisão para vencer o ordenado destinado a um caixeiro a que tinha direito. 
Anexo: provisão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 76.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3947.  
 

3948.  [ant. 1754, Novembro, 12, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do cónego da Sé da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, padre Joaquim José 
de Lima, ao rei [D. José I] solicitando alvará de mantimento para cobrar a côngrua a que tinha direito desde 
o dia em que tomou posse. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 77.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3948.  
 

3949.  [ant. 1754, Novembro, 14] 
REQUERIMENTO de José António da Cunha ao rei [D. José I] solicitando ser opositor ao posto de capitão-
mor dos presídios de Massangano, Ambaca, Muxima e Cambambe; [solicitou certidão em como os 
provedores da Paraíba fossem vedores gerais da gente da guerra para juntar à oposição aos presídios de 
Angola]. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 133; cx. 39, doc. 79.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3949.  
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3950.  [ant. 1754, Novembro, 18] 
REQUERIMENTO de Joaquim Marques Pereira ao rei [D. José I] solicitando provimento no posto de 
capitão da Companhia de Granadeiros ou no de tenente da mesma, alegando os 22 anos de serviço em 
Angola, desde soldado até tenente no Regimento, estando actualmente a comandar a dita companhia. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimentos, informação de serviço, carta, autos de papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 80.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3950. .  
 

3951.  1754, Novembro, 18, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], ordenando que informasse se José 
Carvalho da Costa estava reformado ou intertido no posto de mestre de campo de Angola.  
AHU-Angola, cx. 39, doc. 81.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3951.  
 

3952.  1754, Dezembro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
as desordens causadas ao real serviço pelo facto dos administradores do contrato, José Rodrigues Baía e 
João da Costa Vilas Boas, não pagarem as roupas vencidas em 1753; dando conta que estavam pagos em 
todo o reino os vencimentos de roupa às tropas, à excepção do presídio de Ambaca por não ter chegado o 
almoxarife; afirmando que ainda não soltara os administradores e que apesar do lucro do contrato o 
recenseamento mostrava que os administradores eram devedores à Fazenda Real. 
Obs.: m. est.; atendendo aos despachos foram juntas as cartas do governador de 29 de Agosto de 1753, 
de 28 de Março e 18 de Junho de 1754 e a carta do provedor de 22 de Setembro de 1753; ver ainda  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4011; anexo: mapas, cartas, recenseamento.  
AHU-Angola, cx. 39, doc. 85, 13, 32 e 84; cx. 40, doc. 25; cx. 38, doc. 82.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3952.  
 

3953.  1754, Dezembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
as ordens régias que regulavam o transporte de escravos para a América em matéria de aguadas, 
referindo as provisões de 15 de Dezembro de 1694 e de 9 de Abril de 1693 enviadas, respectivamente, aos 
governadores Henrique Jacques de Magalhães e a Gonçalo da Costa de Meneses; explicando que os 
donos e capitães de navios levavam a água em pipas que antes transportaram jeribita, contaminando a 
água e matando muitos, devendo ordenar-se que os navios fizessem aguada em toneis. 
Obs.: juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte 
Real, em virtude do conteúdo e da data coincidirem; anexo: ofício, carta e provisão (cópia)  
AHU-Angola, cx. 39, doc. 86 e 88.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3953.  
 

3954.  1754, Dezembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] em 
resposta à provisão de 28 de Março, remetendo ao Conselho Ultramarino os traslados originais de todas as 
ordens, leis, regimentos e alvarás que se expediram àquele reino desde o início com indicações para a boa 
administração da Fazenda Real e Justiça; tendo mandado averiguar a desordem do cartório da Fazenda 
Real e descoberto que parte do cartório estava em casa do capitão de cavalos Manuel de Beça Teixeira, 
sem o conhecimento do provedor da Fazenda Real [Henrique de Brito Neves] e dos escrivães dela [António 
da Silva Guimarães e António de Faria Melo], tendo mandado fazer inventários de tudo e posto a casa do 
cartório sob custódia, indo entregar tudo ao porteiro e guarda-livros que estabelecesse.  
Obs.: juntaram-se dois ofícios dirigidos ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça 
Corte Real, em virtude do conteúdo e da data coincidirem; anexo: ofícios, inventários (cópias), portarias 
(cópias) e certidões.  
AHU-Angola, cx. 39, doc. 87, 60, 66 e 68.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3954.  
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3955.  1754, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a memória que o seu tio, o embaixador D. 
Luís da Cunha, escrevera em 1725 acerca de se abrir comunicação entre as costas ocidental e oriental de 
África, tendo o geógrafo do rei de França, Mr. de Anville, demonstrava que o estabelecimento dos 
portugueses em Angola e no Monomopata facilitava o projecto; afirmando que queria dar os primeiros 
passos naquele projecto mandando dois homens ao domínio do Jaga Cassanje para averiguar para lá do 
rio Cuango, que os geógrafos chamavam de Zaire, apesar da oposição do Jaga, que matava quem 
tentasse saber dos potentados de Cabaço, Cafuxy, Muhetu e Haguinby, obedientes a Quicomba Acoassa; 
aconselhando a fixação de um reduto nas margens oeste daquele rio, para os descobridores terem mais 
apoio e os portugueses serem senhores do comércio, pagando esta primeira expedição. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 89.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3955.  
 

3956.  1754, Dezembro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a descoberta de ouro do sertão do Bango 
Aquitamba, onde minerara o missionário carmelita frei Lourenço de Jesus Maria sob a direcção de Caetano 
Álvares; afirmando que enviara o capitão-mor do Golungo, Simeão Pereira Bravo, averiguar o caso, e que 
ele tivera sucesso no rio Lombige, mas ainda não chegara ao rio Lifua - onde haveria cativos de diamante; 
estando a cavalaria em mau estado decidira enviar o tenente de cavalos Francisco Xavier de Andrade com 
soldados e um cabo de esquadra para retornarem os soldados e os cavalos doentes, indo também o 
mineiro grego, Jorge Tadeu, mas ao fim de pouco tempo voltaram todos doentes, ficando a guardar o ouro 
o tenente de cavalos e alguns soldados; aconselhando a castigar a maldade e a pouca lealdade de 
Caetano Álvares; informando sobre o rio Lombige e as suas margens, a distância a que ficavam as minas e 
o perigo de outros apanharem o ouro. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 90.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3956.  
 

3957.  1754, Dezembro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o feitor e tesoureiro da Fazenda Real de 
Angola, José da Silva Vieira, não ter dado as contas no prazo dos regimentos, tendo ordenado ao provedor 
da Fazenda Real para as tomar à revelia, metendo-se no cofre das três chaves a conta e as livranças do 
contrato, de que eram administradores José Rodrigues Baía e João da Costa Vilas Boas; mandando José 
da Silva Vieira residir em Benguela, onde era sargento-mor da Ordenança por patente régia, não 
estranhando que o mesmo se queixasse dele.  
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 91.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3957.  
 

3958.  1754, Dezembro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o missionário carmelita frei Lourenço de 
Jesus Maria não ter obedecido ao seu prior, mas tendo vindo à ordem do signatário, negando ter minerado 
e achado ouro no distrito do Bango Aquitamba; tendo pedido ao Bispo que enviasse um clérigo para 
substituir o religioso na administração dos sacramentos daquele distrito, que até que outro carmelita o 
rendesse; adiantando que aquele religioso levantava tropas naqueles distritos com os seus oficiais, 
bandeiras e caixas de guerra, oprimindo e arruinando os vassalos de Sua Majestade, conforme a carta do 
tenente de cavalos, Francisco Xavier de Andrade. 
Anexo: ofício (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 93.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3958.  
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3959.  1754, Dezembro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre ter ido às margens dos rios Quanza e 
Bengo e aos campos do Bem-Bem, referindo o declínio da religião e o prejuízo de haver poucos carmelitas 
descalços e capuchos [capuchinhos] italianos nas extensas missões que dividiam entre si, onde até os 
europeus esqueciam costumes, língua e religião, em prol da língua umbunda e da lei gentílica, não 
pagando dízimos, tal como os religiosos não pagavam rendas; explicando que os brancos não podiam 
administrar fazendas tão remotas, nem tinham escravos suficientes, ficando terras por cultivar, Sua 
Majestade sem receber direitos, faltando mantimentos, sendo os sobas empurrados para terras para lá dos 
rios Quanza e Dande, fugindo à exploração e violência dos rendeiros, que cobraram dízimos de forma 
injusta; aconselhando que os dízimos fossem dados aos eclesiásticos, porque os cobrariam com menos 
violência aos negros, podendo haver mais igrejas, ministros e paróquias, mas só se não tivessem a seu 
cargo as missões que tinham no presente. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 94.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3959.  
 

3960.  1754, Dezembro, 6, Lisboa 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] 
referindo a carta de 29 de Agosto de 1753, sobre os soldos dos soldados, o número de companhias do 
Regimento, a composição das fortalezas, as diferenças nos soldos dos militares, os pagamentos em 
farinha, a incorporação da Companhia de Benguela ou de Muxima no Regimento da guarnição da cidade 
[de Luanda], a conservação dos capitães nas fortalezas de Santo Amaro, São Miguel, Nossa Senhora da 
Guia e São Filipe, o amparo do destacamento da fortaleza de Nossa Senhora do Cabo e a destituição dos 
providos com patentes honoríficas passadas pelos seus antecessores. 
Obs.: ver consulta de 15 de Julho de 1754 em  AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3932; anexo: ofícios, cartas, 
cartas (cópias), relações e despacho.  
AHU-Angola, cx. 39, doc. 95 e 92; cx. 40, doc. 15 e 14; cx. 41, doc. 64.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3960.  
 

3961.  1754, Dezembro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre a 
urgência de garantir segurança e autoridade no reino após a descoberta [das minas de ouro], a inutilidade 
de fortificar a cidade alta, as vantagens de fortificar o porto da cidade e de melhorar as fortalezas de Nossa 
Senhora do Cabo e de São Filipe do Penedo, acabando com a de São Pedro no Morro das Lagostas, 
sendo necessário duas companhias de cavalos, uma fortaleza na barra do Bengo, outra na barra do Dande 
e outra na enseada do Caquaco; referindo que mandara os dois engenheiros [Guilherme Joaquim Pais de 
Meneses e Cristóvão Martins Figueira] projectar a fortaleza junto ao forte de São Filipe do Penedo; dando 
conta da capacidade defensiva da fortaleza, da constituição da Companhia de cavalos, do Regimento e 
dos presídios de Benguela e Caconda, da falta de armas e munições, da construção dos quartéis cuja 
planta confiara a Guilherme de Meneses, ficando a trabalhar no mapa geral daquele reino e da costa.  
Obs.: m. est.; juntaram-se ofícios dirigidos ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de 
Mendonça Corte Real, em virtude do conteúdo e da data coincidirem; ver ainda AHU_CARTm_001_D.243 
a 254; anexo: ofícios e mapa. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 97, 96, 96-A, 82 e 83.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3961.  
 
 

3962.  1754, Dezembro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a provisão de 17 de Abril ter ordenado ao 
provedor da Fazenda Real daquele reino para recolher no cofre das três chaves as livranças e o dinheiro 
pertencentes à Fazenda Real, ordenando ao signatário que desse conta de algum incumprimento. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 98.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3962.  
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3963.  1754, Dezembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre os roubos e violências que os rendeiros dos 
dízimos praticavam no sertão, enviando cópia da carta do capitão-mor do presídios das Pedras [Negras], 
João Francisco de Araújo, sobre os actos do dizimeiro do presídio de Cambambe, António da Costa 
Caldeira; alertando que para castigar este tipo de delitos era preciso um ouvidor desinteressado, mas que 
entretanto mandara ordens para prender o dito dizimeiro e depois faria devassar o caso.  
Anexo: ofício e carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 99.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3963.  
 

3964.  1754, Dezembro, 16, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [contratador do contrato dos direitos velhos e novos dos escravos de Angola], Manuel 
Barbosa Torres, declarando que se podia dar despacho ao navio Nossa Senhora da Batalha, Anjo da 
Guarda e Almas, de que era mestre José de Sousa, que ia para Angola, relativamente ao contrato do sal 
da América. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 100.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3964.  
 

3965.  1754, Dezembro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o muito que havia a fazer naquele reino e 
de ser um governador inútil até que chegassem as resoluções de Sua Majestade a respeito das minas, 
reiterando o seu desejo de ser substituído por alguém que, ao contrário dele, tivesse experiência naquela 
matéria. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 101.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3965.   
 

3966.  [post. 1754, Dezembro, 17] 
INFORMAÇÃO relativa aos papéis que ficaram na secretaria acerca do bergantim [Nossa Senhora da 
Piedade e São João Baptista, de que era mestre Manuel Fernandes Lima, e capelão o padre frei António 
Belli] e da fragata [Nossa Senhora do Bom Despacho e Santo António, de que era mestre António José 
Teixeira e capelão o padre Inácio de Araújo Teixeira], que partiram para Angola, respectivamente, em 1753 
e 1754, [tendo assinado as fianças à tesouraria do Conselho Ultramarino].  
Anexo: informações e certidões. 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 3.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3966.  
 

3967.  [ant. 1754, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO do ex-almoxarife dos armazéns reais de Angola, Constantino Fernandes Guimarães, 
natural do termo da vila de Guimarães, ao rei [D. José I] solicitando decreto para que o governador e 
capitão-general de Angola o deixasse sair para onde quisesse, alegando que fora eleito pelo senado 
naquele ofício quando andava em negócios entre os portos do Brasil, Benguela e Angola, tendo servido 
com prontidão, tendo já apresentado as respectivas contas, desejando continuar o seu negócio. 
Anexo: aviso. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 102.  
AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3967.  
 

3968.  [ant. 1755, Janeiro, 13] 
REQUERIMENTO de Francisco Gomes Loures ao rei [D. José I] solicitando provisão para levar a sua 
corveta Nossa Senhora da Glória para resgatar escravos no porto de Benguela, partindo da cidade da 
Bahia. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 4.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3968.  
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3969.  [ant. 1755, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO de António Moniz de Meneses, natural da ilha da Madeira, ao rei [D. José I] solicitando 
licença para ir a [Portugal] resolver negócios relativos à casa de seus pais, alegando que fora 
voluntariamente para Angola há seis anos, na companhia do conde do Lavradio [António de Almeida 
Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo], tendo assentado praça em Janeiro de 1749, e não tendo feito 
nenhum crime. 
Anexo: certidão e mandado. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 5.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3969.  
 

3970.  1755, Janeiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, D. António Álvares da Cunha, de 20 de Junho de 1754, sobre o que faltava para garantir o 
respeito, a defesa e a conservação daquele reino; referindo que o capitão-mor de Benguela, Francisco 
Cordeiro da Silva, alertara para o estado de ruína da fortaleza, tendo o signatário remediado a falta de 
armas e de pólvora como pode, remetendo cal, e ordenando ao capitão-mor que pusesse os pedreiros que 
tivesse a recuperar a muralha.   
Obs.: juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte 
Real, em virtude do conteúdo e da data coincidirem com a carta; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, 
Cod. 554, fl. 214v-215; anexo: carta e ofício.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 6; cx. 39, doc. 39 e 37.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3970.  
 

3971.  1755, Janeiro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento do provido no posto de 
capitão-mor do presídio de Benguela, Roque Vieira de Lima, solicitando patente de mestre de campo ou de 
coronel, ad honorem, para com ela exercitar o posto durante os três anos em que fora provido, sem mais 
soldo do que o de capitão-mor, tal como fora concedido aos seus antecessores, alegando os serviços 
prestados ao longo de quarenta anos naquele presídio. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 65, fl. 31v-32; anexo: requerimento, aviso, certidão e 
bilhete. 
AHU-Angola, cx. 39, doc. 42 e 73.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3971.  
 

3972.  1755, Fevereiro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre não poder responder logo às cartas 
trazidas no navio capitaneado por João Rodrigues Figueira porque o navio que as levaria carregava 
escravos e não podia demorar-se; comprometendo-se a enviar para Lisboa o ouro em pó retirado das 
minas e dar conta do que descobrisse, apesar das averiguações irem demorar porque teria de pedir ao 
governador do Rio de Janeiro ferramentas e um especialista; referindo as desvantagens em permitir que os 
homens brancos fossem ao sertão como pediam os contratadores, dando o valor do primeiro ano do 
contrato e afirmando que seria mais proveitoso à Fazenda Real administrar o contrato caso os 
contratadores desistissem. 
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 7.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3972.  
 

3973.  [ant. 1755, Fevereiro, 15] 
REQUERIMENTO de Francisco Luís de Almeida e Companhia ao rei [D. José I] solicitando ordem de 
sustar e a nomeação de um ministro a quem pudesse justificar que apesar de haver interessados 
estrangeiros na carga do navio Nossa Senhora do Bom Despacho e Santo António, ele tinha parte na 
carga e mandara o navio por sua conta e risco a Angola, alegando que ficaria arruinado se o tribunal do 
Conselho Ultramarino apreendesse o navio por ser de estrangeiros, até porque nunca fora proibido no 
comércio do reino haver estrangeiros com interesse nas cargas dos navios. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 8.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3973.  
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3974.  1755, Fevereiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Ambaca em Angola, sendo candidatos Henrique Pedro de Carvalho, António 
dos Mártires, José de Sousa Barreto, António José da Mota, Domingos Gonçalves, António Gonçalves de 
Carvalho, António José de Brito Freire, José Rebelo de Macedo e José António da Cunha; tendo o 
governador [António Álvares da Costa] proposto para o lugar [que fora de Apolinário Francisco de 
Carvalho, em primeiro lugar, José Correia de Araújo, entre outros]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 29-31; anexo: carta (cópia), consulta e informação 
de serviço.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 12 e 11; cx. 38, doc. 66.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3974.  
 

3975.  1755, Março, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre os atributos exigidos às companhias 
de cavalos, à Companhia de Artilharia e ao Regimento para defenderem e conservarem aquele reino; 
dando conta da origem, da experiência e do caracter do coronel Manuel Matoso de Andrade, do tenente-
coronel António da Fonseca Coutinho, do sargento-mor João de Eça Castelo Branco, do ajudante de sala 
José Correia, dos ajudantes Gonçalo Álvares Simpliciano e José Correia de Araújo, dos capitães do 
Regimento Roque Ferreira de Vasconcelos, Domingos da Fonseca Negrão, Inácio Prates David, Félix José 
Nogueira, António João de Meneses e Eusébio de Queirós Coutinho, dos tenentes António José de Lima, 
José de Sousa, Manuel Carrilhos, Pascoal Correia Freire, Joaquim Marques, João Miguel, José da 
Fonseca, dos alferes António Pereira Dinis, Paio de Araújo, João Rodrigues de Carvalho, Francisco Manuel 
de Lira, António dos Mártires, Mateus Ferreira e António da Silva Torres, e na Companhia de cavalos do 
capitão Manuel del Eça, do tenente Francisco Xavier de Andrade, do alferes Caetano Matias Leitão e do 
furriel Lourenço Borges, do ajudante de Artilharia Domingos Rolano, do condestável Estevão Vieira; 
referindo a falta de oficiais, o mau estado do Regimento e a má prestação dos degredados.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 16.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3975.  
 

3976.  [ant. 1755, Março, 12] 
REQUERIMENTO dos moradores e comerciantes da cidade de Luanda ao rei [D. José I] solicitando 
provisão para terem a mesma liberdade no resgate de escravos que fora concedida, na provisão de 4 de 
Fevereiro de 1684, aos navios que de mar em fora iam ao porto de Luanda, alegando que pela provisão de 
30 de Março de 1684 só podiam mandar para o Brasil anualmente duas embarcações com 200 cativos, e 
que com maior liberdade dariam mais proveito à Fazenda Real. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 17.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3976.  
 

3977.  1755, Março, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o que averiguara acerca do 
requerimento de Joana Gomes, [viúva do mestre de sala da rainha da Grã-Bretanha, António de Oliveira 
Savos, solicitando que o governador e ouvidor de Angola enviassem o testamento do seu filho, Diogo 
Gomes de Oliveira, os bens de herança e o dinheiro herdado do ex-governador, João Jacques de 
Magalhães, e que fora cobrado pela testamenteira D. Joana da Fonseca, atendendo que o filho já falecera 
há vários anos e que a suplicante era sua herdeira universal].  
Anexo: requerimento (cópia). 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 18.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3977.  
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3978.  1755, Março, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
a arrecadação e custódia que fizera ao cartório da Fazenda Real no ano de 1754 e de ter examinado a 
despesa da Fazenda Real e actuação da Vedoria, mandado regular os procedimentos segundo os 
regimentos, de forma a evitar abusos e descaminhos, ordenando ao escrivão António de Faria e Melo para 
fazer uma relação exacta da formalidade em que achara a administração e de como estava no presente. 
Obs.: m. est.; juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça 
Corte Real, em virtude do conteúdo e da data coincidirem; anexo: ofício e relação.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 19 e 20.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3978.  
 

3979.  1755, Março, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre as dificuldades de guardar as minas 
no rio Lombige, tendo estabelecido uma passagem no rio, com canoas, para quem viesse das províncias 
para lá do Bengo, não sendo fácil passar às minas sem licença sua e usando o valor da passagem para os 
negros que cortavam e levavam a palha à tropa, podendo tornar a passagem mais lucrativa e usar o valor 
na despesa dos guardas das minas; referindo as dificuldades em vedar as minas aos negros do soba do 
Bango Aquitamba, e em saber o custo e a quantidade extraída cada dia, porque Caetano Álvares não 
ensinara a minerar e o mineiro degredado, Jorge Tadeu, adoecera depois de começar a minerar no rio 
Lifua, assim como o capitão-mor Simeão Pereira Bravo, o tenente Francisco Xavier de Andrade, o alferes 
Caetano Matias Leitão e alguns soldados; adiantando que mandaria para lá o alferes Francisco Manuel de 
Lira com negros que falassem português e já que pedira dois mineiros ao governador do Rio de Janeiro; 
referindo as falsidades e a prisão de Caetano Álvares. 
Anexo: ofício.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 22.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3979  
 

3980.  1755, Março, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a necessidade de receber com 
brevidade as resoluções régias para melhor governar, pedindo para confiar o governo daquele reino 
quando se ausentasse ao Bispo, porque era um homem desinteressado, capaz e conhecedor das pessoas, 
ao passo que não confiava no coronel Manuel Matoso de Andrade, porque os seus parentes governariam e 
venderiam tudo o que ele pudesse resolver e seriam muitas as injustiças e desordens.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 23.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3980.  
 

3981.  1755, Março, 18, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino, José Miguel] Licete, atestando que a galera Nossa 
Senhora da Batalha, de que era mestre José de Sousa, que ia para Angola, estava desembaraçada do que 
tocava à tesouraria do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 24.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3981.  
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3982.  1755, Março, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
as desordens no sertão, a proibição de homens brancos, mulatos e negros calçados irem ao sertão, os 
requerimentos do contratador, a prisão de gente sem religião nem respeito às leis, os salteadores de 
estradas que vendiam pretos forros; referindo que o ex-tesoureiro dos defuntos e ausentes de Ambaca, 
Diogo Rangel de Sande atravessava o negócio de escravos no distrito do Golungo e roubava os 
passageiros, tendo roubado o capote que o embaixador do potentado Golo trazia ao signatário quando se 
viera queixar da guerra que lhe fazia a rainha Ginga; explicando que a dita proibição beneficiava o 
comércio e o contrato de escravos porque vinham muitos escravos e mantimentos do mato, a bons preços; 
explicando as desvantagens em tentar fazer justiça e castigar os delinquentes que prendia, como Inácio 
José de Amaral, devendo assentar-se-lhes praça, com fiador, e no caso de serem de Angola serem 
enviados para o Brasil, Benguela ou Caconda; afiançando que cumpriria as ordens relativas aos rendeiros 
dos dízimos, seus cobradores e tesoureiros da bula. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 25.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3982.  
 

3983.  1755, Março, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] em 
resposta à carta de 16 de Outubro de 1754, sobre o arregimentado das tropas, ter assentado praça ao 
tenente-coronel António da Fonseca Coutinho com o soldo de tenente general e nomeado para ajudantes 
das ordens dos governadores o ajudante do Regimento José Correia de Castro e o tenente João Monteiro 
de Morais; tendo cumprido as ordens quanto à constituição das companhias da Ordenança e regulado os 
capitães da Ordenança, considerando que era mais justo que as companhias se regulassem por bairros e 
não por número de homens. 
Obs.: m. est.; juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça 
Corte Real, em virtude do conteúdo e da data coincidirem; anexo: ofício, provisão (cópia), portarias (cópias) 
e listas.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 27.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3983.  
 

3984.  1755, Março, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, em resposta à carta de 22 de Outubro, 
agradecendo a Sua Majestade e desejando as melhoras do secretário; dando conta que no final das 
chuvas mandaria examinar as minas apesar de lhe faltarem dois mineiros inteligentes que já pedira ao 
governador do Rio de Janeiro; referindo que na sua ausência deveria governar o Bispo e não o coronel, 
porque não tinha capacidade; sugerindo que um iate trouxesse anualmente as resoluções régias às suas 
questões e levasse escravos a qualquer porto da América a fim de satisfazer os custos da viagem; pedindo 
a intervenção do secretário para que fosse devidamente recompensado pelos serviços prestados, porque 
muitos com menos serviço tinham sido mais agraciados, nomeadamente em adiantamentos como era o 
caso de Gomes Freire de Andrade. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 28.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3984.   
 

3985.  1755, Março, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o início da construção da fortaleza 
junto ao forte de São Filipe do Penedo e a chegada do navio do capitão José dos Santos Torres que fora 
buscar cavalos ao Rio de Janeiro; referindo que as chuvas atrasavam a partida dos descobridores para 
Ganguela e margens do Cuango, que continuava a trabalhar no mapa geral daquele reino e no inventário 
dos livros e papéis daquela secretaria, para mostrar a Sua Majestade o pouco cuidado que se tivera no 
cartório. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 29.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3985.  
 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 675 / 1286 

 

3986.  1755, Março, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre ter arribado no porto [de Luanda], 
dia 27 de Janeiro, a nau francesa chamada Duque de Borgonha, capitaneada por Mr. Lalonde, vinda de 
Pontecleri, porque tinha falta de água e de mantimentos e trazia muita gente doente, tendo partido 
dezassete dias depois. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 30.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3986.  
 

3987.  1755, Março, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a falta de homens para a defesa 
daquele reino, o número de praças no Regimento, na tropa de cavalos e na Artilharia, sem contar os 
soldados das guarnições das fortalezas porque eram todos negros inúteis; afirmando que muitos soldados 
estavam doentes, que se os que vinham [de Portugal] eram ladrões e os daquele reino eram moles, sendo 
ambos incapazes para o serviço militar; avisando que o mau estado do reino era visível aos franceses e 
que era impossível ocultar a existência de minas de ouro e isso colocava o reino em perigo; esperando o 
envio das recrutas que solicitara antes.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 31.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3987.  
 

3988.  1755, Março, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o capítulo 35 do regimento dos 
governadores mandar proceder contra quem desse ou vendesse armas, pólvora ou munições, mas que 
apesar disso os potentados do sertão tinham esses géneros e usavam-nos no comércio, preocupando-o 
porque tinha pouca tropa e mal armada; dando conta que a rainha Ginga fazia guerra ao potentado Golo 
por este comerciar com os pombeiros, que o Jaga Calandula de Ambaca se rebelara, que os dembos de 
Ambuela e Ambuíla se tinham armado e segurado na Pedra de Encoje por crerem que se poria lá uma 
guarnição, conforme dissera João Gonçalves Ramos que o signatário mandara prender; referindo que no 
bando dia 18 de Janeiro proibira qualquer pessoa de levar para o sertão armas de fogo e pólvora sob pena 
de castigo e confisco das fazendas para a Fazenda Real, incentivando a denúncia, tendo o soldado 
António Gonçalves Manta denunciado o escrivão do Libolo, João Martins Larache, que foi preso e as 
fazendas que tinha no Calumbo e Massangano confiscadas. 
Anexo: provisão (cópia) e portaria (cópia).  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 32.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3988.  
 

3989.  1755, Abril, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre ter-se ordenado na Junta das 
Missões a arrecadação do dinheiro das missões num cofre de três chaves e estarem as missões sem 
ministro e o reino com falta de clérigos; que apesar das promessas do presidente dos religiosos de São 
José não fora nenhum ao Calumbo, ficando aquela freguesia sem sacramentos na Quaresma; reiterando 
que os religiosos naturais daquele reino seriam melhores párocos para as missões porque conheciam a 
língua, enquanto os religiosos e os clérigos vindos de fora eram homens de negócio com título de 
missionários ou inúteis; afirmando que os capuchos Barbados [capuchinhos] não falavam português ou 
umbundo, mas que os padres da Companhia de Jesus, pelas ordens de 1684, 1686 e 1691, haviam feito 
um colégio para ensinar meninos negros e formá-los sacerdotes; aconselhando que também entrassem 
crianças brancas no colégio e houvesse maior apoio para o sustento do colégio, apesar da reticência dos 
padres, talvez por terem litígios com a Misericórdia da cidade e não se ter cumprido o legado deixado pelo 
fundador do colégio do Congo, Gaspar Álvares, em 1636; afirmando que na Junta se assentou o salário 
para os curas das igrejas do sertão.  
Anexo: provisão (cópia), actas (cópias) e termo (cópia de capítulo). 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 33, 9, 10 e 13.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3989.  
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3990.  1755, Abril, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o final do seu triénio naquele 
governo, a conveniência em ser substituído, a dificuldade em continuar a resistir àquele clima, 
aconselhando que o seu sucessor fosse robusto, para além de competente, para resistir aos incómodos e 
trabalhos que o esperavam; pedindo que a nau que levasse o seu sucessor o trouxesse em direitura ao 
Reino, porque não poderia pagar as escalas nos portos do Brasil. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 35.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3990.  
 

3991.  [post. 1755, Abril, 4, Lisboa] 
OFÍCIO do [provedor da Fazenda] dando parecer sobre as cartas do governador e capitão-general de 
Angola, [D. António Álvares da Cunha], de 6, 10, 12, 16, 17, 21, 23 e 24 de Março e de 2 e 4 de Abril de 
1755, sobre a arrecadação do dinheiro das missões, a falta de gente, a capacidade dos oficiais, o 
rendimento do contrato, a arrematação da Fazenda Real, o requerimento de Joana Gomes, o bando para 
proibir armas e pólvora, o regimento das tropas, a substituição do governador, o Bispo ficar a substituir o 
governador quando este se ausentasse, as minas de ouro, as desordens do sertão e as cartas dos 
engenheiros sobre as obras e fortificações.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 34.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3991.  
   

3992.  1755, Abril, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento do ajudante das ordens do 
governo de Angola e ajudante do Regimento, José Correia de Castro, solicitando os despachos 
necessários para poder receber os soldos do provimento feito pelo governador D. António Álvares da 
Cunha; o conselho juntou a carta do governador acerca daquele provimento. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 65, fl. 70-70v; anexo: requerimento, decreto (cópia) e 
carta. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 37 e 21.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3992.  
 

3993.  1755, Abril, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [sargento-mor engenheiro, Guilherme Joaquim Pais de] Meneses, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo Mendonça Corte Real], sobre as ordens do governador de Angola, [D. António 
Álvares da Cunha], para que projectasse um forte a construir junto ao do Penedo; referindo a falta de 
materiais de construção e que entregara as perspectivas e as plantas dos quartéis ao governador; dando 
conta que o sargento-mor engenheiro Cristóvão Martins Ferreira leccionara naquele reino aula de 
fortificação, elogiando a sua competência e experiência; pedindo que mostrasse ao rei a certidão do físico-
mor [Eusébio Catela de Lemos] sobre a sua falta de saúde, de forma a ter baixa do seu assento na Vedoria 
e poder regressar ao Reino, onde desejava continuar a servir e fazia falta à sua mulher, filha, mãe, irmã e 
sobrinhas, devido à ausência do seu irmão, capitão Francisco Xavier Pais de Meneses.  
Anexo: instrumento em pública forma (traslado). 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 38.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3993.  
 

3994.  [ant. 1755, Abril, 24] 
REQUERIMENTO do capitão Florêncio de Freitas Correia, preso na cadeia da Corte, ao rei [D. José I] 
solicitando provisão do Tribunal do Conselho Ultramarino porque a provisão que recebera do Tribunal do 
Desembargo do Paço perdoando-lhe as penas de degredo para Angola, não fora aceite no juízo da culpa 
devido à falta de competência do conselho que lhe passara a provisão.   
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 39.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3994.  
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3995.  [ant. 1755, Abril, 29] 
REQUERIMENTO do cavaleiro professo da Ordem de Cristo e capitão da fortaleza de Nossa Senhora do 
Cabo da ponta da ilha em Angola, António da Silva Correia Rocha, ao rei [D. José I] solicitando baixa 
daquele posto em virtude das moléstias de que padece há vários anos, para continuar ao serviço de Sua 
Majestade noutro lugar. 
Anexo: certidões e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 40; cx. 39, doc. 5; cx. 36, doc. 126.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3995.  
 

3996.  [ant. 1755, Maio, 2] 
REQUERIMENTO do coronel Francisco Xavier da Silva ao rei [D. José I] solicitando a ratificação do perdão 
pelo Conselho Ultramarino, em virtude de ter sido perdoado da pena pecuniária e da suspensão do posto a 
que fora sentenciado por ter vendido mantimentos do exército expedido contra a rainha Ginga, porque 
tentara ser julgado sem culpa no Desembargo do Paço em vez de no Conselho Ultramarino.  
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 41.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3996.  
 

3997.  1755, Maio, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, D. António Álvares da Cunha, de 20 de Junho de 1754, explicando porque dera hospitalidade aos 
navios franceses Le Silhouette, capitaneado por Mr. Reoucourt, e Duque de Parma, de que era capitão Mr. 
Lacroche, que arribaram naquele porto, vindos de Benguela, apesar de ser contra o regimento; alertando 
que não tinha como defender o porto, tendo muitas fortalezas arruinadas e apenas capazes os fortes de 
São Pedro, de Nossa Senhora do Cabo e a de São Filipe do Penedo, e porque se não os deixasse entrar 
iriam ao rio Bengo, onde teriam lenha e trocariam com os negros fazendas por carnes e refrescos; 
explicando que fizera autos e pusera guardas a bordo para evitar a saída de fazendas das embarcações.   
Obs.: juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte 
Real, em virtude do conteúdo e da data coincidirem com a carta; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, 
Cod, 554, fl. 215-216; anexo: carta, ofício e auto.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 42 e 47; cx. 39, doc. 40 e 38; cx. 48, doc. 8.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3997.  
 

3998.  1755, Maio, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre outra, [de 12 de Abril de 1753], acerca do 
requerimento do contratador do contrato dos direitos velhos e novos dos escravos de Angola, Manuel 
Barbosa Torres, sobre os [holandeses, franceses e ingleses] introduzirem muitas fazendas nos portos do 
Luango, Congo e Cabinda, [a preços impossíveis aos portugueses ou trocando-as com os negros por 
marfim, cobre, escravos e cera, ficando os portugueses com os escravos mais caros e de menor qualidade, 
não podendo imputar-se ao contratador as perdas no contrato]; o conselho analisou o parecer do 
governador D. António Álvares da Cunha, de 19 de Julho de 1754, sobre a hipótese de se construir uma 
fortaleza na costa do Luango que impedisse o comércio dos estrangeiros com os negros e sobre os meios 
para aquela obra, para a proibição daquele comércio, para se impedir os negros de comerciar com os 
géneros da Europa e os impedimentos que poderiam surgir destas proibições. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 65, fl. 92-95 e Cod. 63, fl. 217-218; anexo: 
consulta, requerimento, decreto, carta e provisões e provisão (cópia).  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 43 e 59; cx. 39, doc. 59; cx. 38, doc. 22 e 67; cx. 37, doc. 121 e 120.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3998.  
 

3999.  [ant. 1755, Maio, 15] 
REQUERIMENTO de Manuel Alves Ferreira ao rei [D. José I] solicitando a entrega dos papéis com que se 
opusera a uma das capitanias de Angola, em virtude de desistir desse requerimento e intentar por outro 
tribunal. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 44.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3999.  
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4000.  1755, Maio, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, D. António Álvares da Cunha, de 28 de Março de 1754, acerca da falta de vestimenta dos recrutas 
degredados que foram com ele para aquele reino, tendo recorrido a alguns fardamentos que Sua 
Majestade mandara com o governador conde do Lavradio [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão 
Eça e Melo], que estavam guardadas nos armazéns, correndo risco de serem destruídos pela traça; 
pedindo que as ditas fardas ficassem por ajuda de custo; o conselho analisou a carta do juiz de fora que 
servia como provedor da Fazenda, [António de Campos Rego] sobre a matéria. 
Obs.: juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte 
Real, em virtude do conteúdo e da data coincidirem com a carta; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, 
Cod, 554, fl. 216-216v; anexo: cartas e ofício. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 46; cx. 39, doc. 17 e 15; cx. 38, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4000.  
 

4001.  [ant. 1755, Junho, 2] 
REQUERIMENTO do António Pinto da Cunha ao rei [D. José I] solicitando provimento no ofício de escrivão 
serventuário da Fazenda Real de Angola, em virtude do alvará passado à proprietária do ofício, D. Maria 
Dionísia [Duque de Albuquerque], autorizá-la a nomear serventuário, tendo ele sido nomeado nas costas 
do alvará. 
Obs.: m. est.; contem carta do juiz da Índia e Mina, Sanches de Almeida, dando parecer; anexo: provisão, 
autos e carta. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 48.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4001.  
 

4002.  1755, Junho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Cambambe em Angola, sendo candidatos Henrique Pedro de Carvalho Emaús, 
António Gonçalves de Carvalho, João Miguel de Ornelas e Vasconcelos, José Rebelo de Macedo, José 
António da Cunha, António José de Brito Freire, António Pereira Dinis, Valentim Nogueira Monteiro e 
Estevão Pais Souto, sendo que estes últimos três haviam sido propostos pelo governador e capitão-general 
de Angola, D. António Álvares da Cunha.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 2, fl. 45-46v; anexo: requerimentos, carta, carta (cópia), 
bilhete e informações de serviço. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 49 e 36; cx. 39, doc. 52 e 78.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4002.  
 

4003.  1755, Junho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre outra, [de 21 de Outubro de 1754], acerca da 
carta do governador e capitão-general de Angola, António de Faria e Melo, [de 18 de Junho de 1754], 
sobre o descobrimento das minas de ouro no rio Lombige, a necessidade de se criar uma nova tropa de 
cavalos [e fazer obras nas fortificações] para defender o reino; o Conselho juntou a carta do governador, 
[de 21 de Dezembro de 1753], onde pedia aumento dos soldos dos soldados, [para que não vivessem na 
miséria e houvesse segurança no reino, analisando os três géneros com que eram pagos - cobre, farinha e 
fazenda -, e sugerindo o soldo a pagar aos soldados infantes e aos soldados de cavalo]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 216v-217v e 214-214v; juntaram-se os ofícios 
dirigidos ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real, coincidentes com 
a data e conteúdo das cartas ao rei; anexo: consulta, cartas, ofícios e carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 50 e 51; cx. 39, doc. 31, 33, 75 e 103; cx. 38, doc. 82, 83 e 84. 
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4003.  
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4004.  [ant. 1755, Junho, 25] 
REQUERIMENTO de José Correia de Castro, natural de Angola, ao rei [D. José I] solicitando o hábito de 
Cristo e tença efectiva paga pela provedoria da Fazenda Real do Reino, alegando os 17 anos de serviço 
em Angola, como praça de soldado, cabo de esquadra, sargento supra, alferes, ajudante e ajudante das 
ordens do governo. 
Anexo: cartas, autos dos papéis de serviço e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 52.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4004.  
 

4005.  1755, Agosto, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Muxima, [em virtude de Pedro Paulo Pegado entrar no último ano do seu 
triénio], sendo candidatos António Pereira Dinis, António Machado da Costa, Valentim Nogueira Monteiro, 
António José de Brito Freire, José da Silva Vieira, Estêvão Pais Souto e Manuel Álvares Ferreira, tendo os 
três primeiros sido propostos pelo governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, 
em carta de Junho de 1754, em resposta à ordem de 16 de Abril de 1753. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 46v-47v; anexo: carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 54; cx. 39, doc. 50.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4005.  
 

4006.  1755, Agosto, 17, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], ao 
[governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, em resposta a várias cartas do 
governador, dando conta das resoluções régias quanto ao risco em que ficava aquele reino depois da 
descoberta das minas [de ouro], o estado das fortificações, as diligências do governador e do seu 
antecessor Rodrigo César de Meneses para impedir o comércio de estrangeiros nos portos de Cabinda, 
Luango e Congo, as desordens que os dembos de Ambuela e Ambuíla e outros régulos faziam no sertão, a 
Companhia de cavalos para proteger as terras e as minas, a demarcação de terras para continuar a 
exploração das minas, impondo a capitação estabelecida para os escravos das minas de diamantes. 
Obs.: ver AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 547, fl. 5v-7v. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 55.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4006.  
 

4007.  1755, Setembro, 9, Lisboa  
OFÍCIOS (minutas) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], ao 
[governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, uma em resposta à de 4 de 
Dezembro de 1754, sobre o envio de dois homens à descoberta da comunicação entre as costas ocidental 
e oriental de África, apesar da oposição dos régulos e potentados do lado de lá do rio Cuango, sendo 
pedido segredo ao governador e que relatasse os factos apenas à Secretaria [da Marinha e Ultramar], 
informando-o que se procurava travar a fixação de estrangeiros na costa oriental com fortalezas e dando 
liberdade de acesso à África Oriental e a Moçambique apenas aos moradores dos portos da Ásia; a outra 
referia-se ao deficit de animais na Companhia de cavalos e na dificuldade em completar aquela e a nova 
companhia com cavalos vindos da América, devendo fretar navios por conta da Fazenda Real para ir 
buscar cavalos a São Tomé, onde o seu grande número causava estragos.  
Obs.: ver AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 547, fl. 7v-9; ver ainda  AHU_CU_001, Cx. 
42, D. 3955. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 57.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4007.  
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4008.  1755, Setembro, 11, Lisboa  
OFÍCIOS (minutas) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], ao 
[governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, e ao Bispo de Angola, [frei Manuel 
de Santa Inês], a primeira dando conta da decisão régia de não nomear sucessor ao governador porque 
confiava nele para manter o bom governo e restabelecer a religião católica, pedindo-lhe que indicasse o 
rendimento das missões e descobrisse o testamento de Gaspar Álvares, informando-o que por graça 
pessoal permitia que o Bispo o substituísse quando se ausentasse; a segunda carta ordenava ao Bispo 
que na ausência do governador ficasse a governar.  
Obs.: ver AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 547, fl. 9-10; ver ainda  AHU_CU_001, Cx. 
43, D. 3989.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 58.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4008.  
 

4009.  1755, Setembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre outra, [de 13 de Setembro de 1754], acerca 
das cartas do governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, sobre os pontos em 
que discordava com o parecer do [ex-governador de Angola], marquês do Lavradio, [António de Almeida 
Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo], quanto às plantas e obras nos quartéis, nas casas do governador 
e nas fortificações, as acomodações das tropas de soldados, o regimento, a Companhia de cavalos, [a falta 
de água na cidade, e a impossibilidade de trazer até ali um braço do rio Quanza como defendera o 
marquês de Tancos, João Manuel de Noronha, a inutilidade dos fortes e fortalezas de Santo Amaro, Nossa 
Senhora da Guia, Santo António da Vitória, Nossa Senhora da Penha Verde, São Pedro Gonçalves, Santo 
António da Mayanga, Santa Cruz da Encombota, Santa Maria Madalena, Nossa Senhora do Rosário, 
Nossa Senhora da Nazaré, Nossa Senhora das Necessidades, Nossa Senhora da Conceição, São Paulo, 
devendo conservar-se na cidade o forte de São Miguel e na Marinha o de Nossa Senhora do Cabo, o da 
Ponta da Ilha e o de São Filipe do Penedo]. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 211-212 e 217v-218; ver também 
AHU_CARTm_001_D.237 a 240, e D.255 a 257; anexo: consulta, despacho, informação, aviso, ofícios, 
ofício (cópia), cartas, cartas (cópias), provisão, provisões (cópias).  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 60-A, 60, 56 e 13-A; cx. 39, doc. 62-A e 72; cx. 38, doc. 82; cx. 180, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4009.  
 

4010.  [ant. 1755, Outubro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão da fortaleza de São Filipe do Penedo, António da Silva Guimarães, ao rei [D. 
José I] solicitando que lhe fosse levantada a homenagem que fizera na fortaleza e lhe fosse dada baixa do 
posto, em virtude dos anos de serviços e de continuar doente, apesar da licença que Sua Majestade lhe 
concedera anteriormente para vir a [Portugal] com a sua mulher e filhos para se restabelecer. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 62.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4010.  
 

4011.  1755, Dezembro, 17, Lisboa  
OFÍCIOS (minutas) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], ao 
governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha, a primeira em resposta à carta de 2 
de Dezembro de 1754 sobre o rendimento dos contratos e ter procedido contra os administradores dos 
contratos reais das saídas dos escravos, José Rodrigues Baía e João da Costa Vilas Boas, por não 
satisfazerem as roupas vencidas em 1753; informando que recebera queixa dos administradores e que 
apesar do rei aprovar a sua atitude, ela não lhe cabia, devendo soltar os administradores e dar-lhes fianças 
idóneas, sendo a conta tomada pelo provedor da Fazenda; a segunda carta remetia a carta régia em que 
Sua Majestade louvava D. António Álvares da Cunha pela governação que fizera em Mazagão e as 
segundas vias das cartas de Agosto e Setembro na nau Nossa Senhora da Natividade, descrevendo os 
efeitos do terramoto e como isso o impedia de escrever mais. 
Obs.: ver AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 547, fl. 10-12; anexo: carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 64 e 58.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4011.  
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4012.  1756, Janeiro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], sobre a sua doença o tornar pouco útil ao 
serviço real, o impedir de enviar cartas pela frota da Bahia e ter pensado mesmo em largar o governo, 
porque melhorara pouco com as sarjas e a água de Inglaterra; afirmando que a sua família também 
adoecera, alguns criados morreram, o sargento-mor engenheiro [Guilherme] Joaquim Pais de Meneses 
ainda não podia trabalhar e o sargento-mor engenheiro Cristóvão Martins Sequeira melhorara mas como 
não tinha prática em obras reais, não o podia ajudar. 
Obs.: sarja era uma incisão superficial para extrair o sangue ou o pus de um tumor; a água de Inglaterra 
era a denominação de vários preparados farmacêuticos utlizados no século XVIII, produzidos por diferentes 
fabricantes desde finais do século XVII que apresentam em comum serem vinhos de quina, sendo 
utilizados para o tratamento do paludismo; anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 67 e 68.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4012.  
 

4013.  [ant. 1756, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO de João Miguel de Ornelas e Vasconcelos ao rei [D. José I] solicitando a capitania-mor 
de Caconda ou Benguela, em Angola, em virtude dos serviços prestados naquele reino há mais de 15 anos 
como praça de soldado pago, cabo de esquadra, sargento supra e do número, furriel-mor, alferes e 
ajudante das fortificações e apontador das obras reais 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 70.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4013.  
 

4014.  1756, Janeiro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Sebastião José de Carvalho [e Melo], sobre ter recebido 
cópia da carta régia enviada a quem servisse de ouvidor acerca do modo de evitar que os estrangeiros 
fizessem negócio naquele país, pelo que [Paulino André Lombardi] mandava fazê-lo no navio Senhora do 
Bom Despacho e Santo António, de que era mestre José António Andrade; dando conta da entrada de um 
barco clandestino dia 1 de Maio, tendo o juiz de fora que servia de ouvidor feito as buscas, sequestro e 
devassa devidas, pondo a carga no armazém do trem da cidade, enquanto o comissário da carga, Miguel 
Lopes de Oliveira, temendo ser preso, requereu passaporte para a América, obrigando o signatário a pedir 
informações ao Senado da Câmara; dando conta que o capitão, o piloto, o mestre e o caixa do navio, 
António de Sousa Miranda, seguiram presos na frota do Rio de Janeiro. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4014.  
 

4015.  1756, Janeiro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
ter adoecido toda a cidade em Maio e as diligências que tomou no tocante à falta de guardas ordinárias, ao 
pedido de tropas feito pelo presídio de Benguela para a guerra que o potentado Cacunda fazia aos sobas 
vassalos de Sua Majestade e os roubos aos comerciantes no sertão de Caconda, face à guerra que a 
rainha Ginga fazia aos comerciantes, roubando e matando alguns pombeiros, ao envio de mineiros para 
examinar a utilidade das minas de Lombige, às razões para a demora na saída dos navios de escravos, e 
ao atraso nas obras reais devido à doença dos sargentos-mores engenheiros e do seu ajudante; 
explicando as ordens dadas ao capitão-mor do presídio de Benguela, Francisco Cordeiro da Silva, ao 
capitão Domingos da Fonseca Negrão, ao tenente José de Sousa e ao alferes António Pereira Dinis, ao 
capitão de Infantaria António Pais de Faria e ao director das minas, Diogo Vaz [da Silva]. 
Obs.: juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte 
Real, em virtude do conteúdo e data coincidirem; anexo: ofício e regimentos. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 72 e 73.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4015.  
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4016.  1756, Janeiro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Sebastião José de Carvalho [e Melo], sobre o seu débil 
estado de saúde, a dúvida a respeito da pertinência do descobrimento das minas naquele sertão até que 
não estivesse consolidada a defesa do reino, porque tinha falta de soldados, armas, cavalaria e boas 
fortificações, referindo a conveniência para o serviço real de vir sucessor para aquele governo, porque não 
conseguia prestar um bom serviço até que não restabelecesse a saúde. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 74.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4016.  
 

4017.  1756, Janeiro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o seu estado de saúde, o desejo de 
ser substituído porque a doença o impedia de ser útil ao serviço real e porque os angolanos não gostavam 
dele; dando conta da inutilidade do exame feito pelos mineiros que pudera mandar às minas, esperando 
que agora com os mineiros enviados pelo governador de Minas [Gerais, José António Freire de Andrade], 
conseguisse aferir o que produziam as minas; reiterando para ser substituído por quem percebesse 
daquela matéria; pedindo gente, militares e oficiais mecânicos para as obras e novo governador.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 75.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4017.  
 

4018.  1756, Fevereiro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a sua saúde não lhe permitir 
responder às cartas do secretário e às ordens régias; referindo que a faculdade de ir buscar cavalos à ilha 
de São Tomé seria melhor se pudesse mandar os mesmos navios aos Açores buscar casais, caso 
contrário não teria homens para os cavalos; dando conta que havia verbas para aquelas despesas que 
poderiam ser enviadas anualmente para Pernambuco para pagamento da guarnição da ilha de Fernando 
de Noronha; dando conta que o Regimento não tinha oficiais, nem sargento-mor, nem capitães suficientes 
e que o Conselho Ultramarino devia prover os postos subalternos que haviam sido criados recentemente e 
para os quais ele já propusera alguns nomes.   
AHU-Angola, cx. 40, doc. 78.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4018.  
 

4019.  1756, Fevereiro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. José I] 
remetendo certidão atestando o número de embarcações que saíram daquele porto entre 5 de Janeiro de 
1755 e 4 de Janeiro de 1756, para a Bahia, o Rio de Janeiro, Pernambuco e o presídio de Benguela, 
mencionando as embarcações saídas de Benguela para o Brasil, o número de escravos transportados e o 
rendimento do contrato.  
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 79 e 77.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4019.  
 

4020.  1756, Fevereiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
PORTARIA do [governador e capitão-general de Angola, D. António Álvares da Cunha], ordenando que o 
provedor da Fazenda Real visse a cópia da provisão régia de 17 de Fevereiro de 1755 e satisfizesse a 
parte que lhe tocava e lhe remetesse o que lhe competia para que ele signatário pudesse responder a Sua 
Majestade. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 82.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4020.  
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4021.  1756, Fevereiro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA (cópia) do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José 
I] em resposta ao decreto de 26 de Agosto de 1755, acerca da ordem para remeter anualmente 
determinada verba dos sobejos das rendas reais daquele reino para Pernambuco para os soldos dos 
oficiais e soldados da ilha de Fernando de Noronha e o resto fosse gasto a fortificação. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 85.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4021.  
 

4022.  1756, Fevereiro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real de Angola, João Baptista de Oliveira Baena, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], sobre estar guardado na casa do trem o 
cartório da Fazenda Real e o inventário que dele fez o escrivão António de Faria e Melo, referindo que 
António da Silva Guimarães fizera um outro inventário, sem cumprir as formalidades, e que o provedor 
anterior procedera contra ele; informando que os outros escrivães tinham em seu poder documentos 
pertencentes à Fazenda Real e que muitos deles estavam em casa do capitão de cavalos Manuel de Beça 
[Teixeira]. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 86.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4022.  
 

4023.  1756, Fevereiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
a resolução da consulta [de 7 de Maio de 1755] do Conselho Ultramarino a propósito do negócio dos 
estrangeiros pelo porto do Luango e o que os negros faziam com géneros da Europa, e da necessidade de 
fortificar a Pedra de Encoje e estabelecer lá uma Companhia de Infantaria e uma esquadra com quinze 
cavalos, com um capitão-mor com capacidade para sujeitar às leis de Sua Majestade os dembos de 
Ambuela e Ambuíla e os restantes; explicando que o poder daqueles gentios e a falta de soldados, oficiais, 
armas e munições dificultaria a execução daquelas medidas; referindo que ainda não recebera resposta à 
proposta que fizera em Julho de 1754 para o posto de capitão de Granadeiros e para os postos subalternos 
do Regimento  
Obs.: ver consulta em  AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3998; anexo: carta (cópia).  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 90 e 89.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4023.  
 

4024.  1756, Fevereiro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre as cartas que recebeu, afirmando 
que completaria as duas companhias de cavalos mandando vir animais de São Tomé e Príncipe quando 
tivesse soldados para isso e que mandara ordem a Cassanje para que os dois descobridores que haviam 
partido para encontrar a comunicação entre as costas ocidental e oriental de África voltassem e ele 
signatário pudesse dar notícias da diligência deles a Sua Majestade, em segredo.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 92.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4024.  
 

4025.  1756, Fevereiro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre as cartas que recebeu, pedindo ao 
secretário para agradecer a Sua Majestade a mercê que lhe fizera e a permissão de o Bispo ficar a 
governar na sua ausência; indicando a origem e o valor do rendimento anual das missões conforme lhe 
fora solicitado; remetendo o traslado do testamento de Gaspar [Álvares] e da provisão de D. Filipe [III] 
sobre o caso; dando conta de esperar o provimento dos postos vagos. 
Obs.: ver  AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4008; ver provisão referida em AHU_CU_001, Cx. 2, D. 157; anexo: 
ofício.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 95.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4025.  
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4026.  1756, Fevereiro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, em resposta à carta de 17 de Agosto de 
1755, sobre as suas cartas de 2 e 15 de Dezembro de 1754; referindo que apesar de lhe ter sido ordenado 
para estabelecer fortificação e guarnição na Pedra de Encoje, usando o engenheiro Guilherme Joaquim 
Pais [de Meneses], o mesmo adoecera e Cristóvão Martins Figueira não tinha competência, ficando parada 
a obra da fortaleza no sítio do Penedo; explicando que lhe faltava gente branca para a nova companhia [de 
cavalos] que Sua Majestade lhe ordenara que criasse, devendo ir buscar-se casais aos Açores, pagando-
se o transporte pelas rendas daquele reino, faltando também tropa que defendesse a cidade. 
Anexo: carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 99.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4026.  
 

4027.  1756, Fevereiro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] em 
resposta à provisão de 6 de Setembro de 1755, que lhe ordenava para demarcar as terras onde se podia 
continuar o serviço das minas de ouro e taxasse o número de escravos que nelas podiam minerar, 
impondo a capitação estabelecida para os escravos das minas de ferro; dando conta que a ignorância das 
pessoas que pudera enviar às minas resultara em não saber ainda quanto ouro podia um escravo minerar 
por dia ou semana, mas os mineiros enviados pelo governador do Rio de Janeiro já estavam 
restabelecidos e tinham ido para os rios Lombige e Lifua, sendo eles João Pais do Amaral e Domingos 
Francisco Vila; remetendo as cartas de João Pais do Amaral com amostras de ouro e pedras de cristal; 
afirmando que não descobrira detalhes sobre o local onde Caetano [Álvares] descobrira o ouro, que 
prendera o soba de Bango Aquitamba e um negro e que as chuvas e as doenças atrasavam as diligências 
mas que quando os mineiros estivessem bem deviam continuar a averiguação no rio Zenza. 
Anexo: ofícios (cópias), carta, cartas (cópias), lembrete e certidões.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 100, 76, 80, 81, 96, 98 e 99.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4027.  
 

4028.  1756, Fevereiro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. José I] sobre 
as diligências do juiz de fora a servir de ouvidor e provedor da Fazenda Real [António de Campos Rego] e 
do escrivão António de Faria e Melo, quanto às ordens para sequestrar a galera Nossa Senhora do Bom 
Despacho e Santo António, de que era mestre José António de Andrade e Sousa, e a respectiva carga; 
referindo as fazendas de Paulino [André] Lombardi e do caixa do navio António José de Miranda, a prisão 
de José dos Santos Torres e de Gonçalo Ribeiro, o destino dado às fazendas secas e molhadas, aos 
escravos, às serafinas e ao casco do navio, os lanços de Manuel Pacheco de Paiva, o envio do mestre, do 
caixa e do piloto, António José Teixeira, ao provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro para serem 
conduzidos à prisão do Limoeiro; explicando que o contramestre José Marcondes não fora preso por ser 
necessário à descarga e que o outro caixa, Miguel Lopes de Oliveira, se retirara; dando conta do sequestro 
e do destino das fazendas do carregador Francisco Luís de Almeida, que vinham na mesma carregação na 
corveta Nossa Senhora das Necessidades, [Conceição e São Francisco], de que era mestre João Alves 
Ferreira. 
Obs.: juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte 
Real, em virtude do conteúdo coincidir; ver  AHU_CU_001, Cx. 43, D. 3973 e  AHU_CU_001, Cx. 43, D. 
4014; anexo: autos, ofício, provisão, lista, requerimento e informação.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 102, 45, 84, 155 e 156.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4028.  
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4029.  1756, Março, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a provisão de Janeiro de1755, 
relativa ao caso de António da Silva Guimarães, que apesar das proibições comerciava com a América e o 
sertão, para onde mandava fazendas como se fossem de Sua Majestade; remetendo os autos originais do 
caso e afirmando que o ouvidor ao sentenciar a favor do incumpridor, dava um mau exemplo e impedia o 
signatário de fazer cumprir as leis de Sua Majestade.  
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 104 e 103.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4029.  
 

4030.  1756, Março, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o exame ao navio Nossa Senhora 
do Bom Despacho e Santo António, de que era mestre José António de Andrade [e Sousa], o auto feito 
pelo ouvidor, a falsificação das peças de serafinas [tecido de lã delgado], o sequestro e o roubo das 
fazendas encontradas na casa do mestre da corveta Nossa Senhora das Necessidades, Conceição e São 
Francisco, João Alves Ferreira, as diligências feitas acerca do requerimento do mestre a fim de ficar 
desobrigado das fazendas roubadas; remetendo os autos do caso para que Sua Majestade se 
pronunciasse, referindo tudo o que fizera apesar de estar doente. 
Obs.: auto numerado; anexo: portaria e autos de apelação. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 106.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4030.  
 

4031.  1756, Março, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
as razões porque lançara um bando na cidade, nos distritos e presídios daquele reino, a fim de obrigar os 
dizimeiros a cobrar apenas os dízimos em frutos da terra, ao invés de sal, baeta ou serafina, 
nomeadamente porque percebera que as margens dos rios Quanza e Lucala, apesar de serem férteis e 
amenas, estavam desertas devido às violências que os dizimeiros exerciam nas províncias da jurisdição de 
Ambaca, ou seja, em Lucamba, Dongo e Ary, cobrando rendas indevidas; afirmando que os negros não se 
conseguiam queixar ao seu antecessor, marquês do Lavradio [António de Almeida Soares Portugal de 
Alarcão Eça e Melo], que o ex-capitão-mor Apolinário Francisco era cúmplice dos rendeiros dos dízimos, e 
que o responsável pela ideia daquelas cobranças fora o rendeiro Manuel da Silva Guimarães, irmão do 
escrivão da Fazenda Real, António da Silva Guimarães.  
Anexo: carta (cópia) e bandos (cópias). 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 63, 85 e 107.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4031.  
 

4032.  1756, Março, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. José I] sobre 
as despesas que o juiz de fora fizera enquanto servia de provedor, por ordem do governador D. António 
Álvares da Cunha, para a descoberta de novas minas, apesar de só nas ribeiras e margens do rio Lombige 
se tirarem pequenas quantias de ouro; dando conta que não tinha ordens régias para aquelas despesas 
mas que cumpriu algumas portarias do governador, apesar de duvidar das que ordenavam para dar ajuda 
de custo e pagar o transporte dos mineiros vindos do Rio de Janeiro.  
Anexo: carta (cópia) 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 126.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4032.  
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 686 / 1286 

 

4033.  1756, Março, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do Bispo de Angola, frei Manuel [de Santa Inês], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Diogo de Mendonça Corte Real, [em resposta à carta de 11 de Setembro de 1755], pedindo que agradeça 
por ele a mercê de Sua Majestade dele governar aquele reino na ausência do governador D. António 
Álvares da Cunha. 
Obs.: ver  AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4008. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 110.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4033.  
 

4034.  1756, Março, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. José I] 
remetendo certidão atestando o número de embarcações que saíram daquele porto para os portos da 
América, [Bahia, o Rio de Janeiro e Pernambuco entre 5 de Janeiro de 1754 e 4 de Janeiro de 1755], e os 
que saíram do porto do presídio de Benguela, mencionando o número de escravos transportados e libras 
de Benguela; explicando que as certidões não haviam sido enviadas pelo juiz de fora que servira de 
provedor, António de Campos Rego.  
Obs.: m. est.; anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 3 e 2.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4033.  
 

4035.  1756, Março, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, em resposta à ordem de 10 de Dezembro 
de 1754, que lhe ordenava para remeter relação dos vencimentos do secretário e dos oficiais da secretaria 
daquele governo; remetendo as ordens passadas ao secretário João José de Lima para aquele fim, a quem 
elogiava o desempenho, apesar de andar muito ausente devido à doença e à idade avançada, sendo 
necessário criar o lugar de oficial maior para substituir o secretário quando fosse preciso e não ficar a 
secretaria a cargo de um escrevente mulato sem préstimo, nem honra, devendo aumentar-se os soldos do 
secretário e do oficial para que o primeiro servisse com dignidade e o lugar de oficial fosse ocupado por 
pessoa mais íntegra. 
Anexo: portaria (cópia), provisões (cópias), requerimento (cópia) e regimento (cópia). 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 111.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4035.  
 

4036.  1756, Março, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA (cópia) do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José 
I] sobre as razões porque não tinha seguido antes o traslado de todas as leis, regimentos e ordens que se 
expediram desde o início daquele governo para a boa administração da Justiça e da Fazenda Real, 
conforme lhe fora ordenado na provisão de 28 de Março de 1754.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 112.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4036.  
 

4037.  1756, Março, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
o envio do produto do direito dos escravos através do provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro, tendo-
se passado as letras respectivas à corveta Santa Ana e São Joaquim, do capitão e avençador António da 
Silva Penha, à galera Nossa Senhora do Patrocínio e São José, do capitão e avençador José Dias e ao 
navio Nossa Senhora do Bom Despacho e Santo António, capitaneado por José dos Santos; 
comprometendo-se a mandar na frota do ano seguinte os sobejos do cofre. 
Anexo: carta, carta (cópia).  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 114, 25 e 113.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4037.  
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4038.  1756, Março, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
o rendimento da saída dos escravos em Angola e em Benguela, em 1755, os dízimos arrematados e o 
perigo em que esteve o contrato por não haver quem fizesse lances, ao ponto do provedor da Fazenda 
pensar em arrematá-lo; afirmando que impedira o provedor de o fazer e ao afirmar que cobraria por conta 
da Fazenda Real os mesmos dízimos aos capitães-mores dos distritos e pessoas que nomeasse, houve 
logo lances, [tendo o contrato sido arrematado por Manuel Rodrigues Ferreira]; remetendo a receita e 
despesa do mesmo ano, as sobras e o que despendeu com os descobridores das minas, diligência que até 
então tinha custeado sozinho.   
Obs.: m. est.; anexo: carta (cópia), certidão, mapas, portaria (cópia), auto, auto (cópia), contratos (cópias 
das condições) e mandado.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 115, 53, 101, 116 e 117.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4038.  
 

4039.  1756, Março, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o descobrimento das minas, as 
demoras naquela diligência devido à própria ignorância naquelas matérias, à falta de competência dos 
homens e ao facto destes terem adoecido; remetendo o ouro encontrado nos rios Lombige e Bengo e 
dando conta que os novos mineiros diziam que haveria mais em zonas baixas; afirmando que estava à 
espera que examinassem o rio Lifua e comprovassem os achados de Caetano Álvares; referindo que 
continuava doente e não tinha quem o substituísse ou escrevesse por ele. 
Obs.: m. est.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 118.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4039.  
 

4040.  1756, Março, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre estar doente, faltar homens e de 
armas para a construção do presídio [na Pedra de] Encoje e não haver oficial maior capaz de servir 
militarmente; alertando que a falta de gente levaria à extinção do Regimento no prazo de um ano e que as 
tropas ficariam sem quem cuidasse dos cavalos; referindo que não tinha como fazer as barracas que 
pedira, que os religiosos da companhia [de Jesus] o evitavam por causa do testamento do noviço Gaspar 
[Álvares] e que o ouvidor devia ser advertido por lhe criar embaraços; remetendo a planta da fortaleza junto 
à de São Filipe do Penedo e explicando que a sua doença e a do [sargento-mor engenheiro] Guilherme 
Joaquim Pais de Meneses não permitira até agora o início da obra; dando conta da obra do quartel da 
avalaria. 
Obs.: ver planta referida em AHU_CARTm_001_D.260. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 118-A.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4040.  
 

4041.  1756, Março, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
os homens que julgava capazes para o postos da Companhia de cavalos que Sua Majestade lhe ordenara 
que criasse; propondo para capitão dela o capitão da sua guarda, José Leitão de Figueiredo, o tenente de 
cavalos Francisco Xavier de Andrade e, eventualmente, o capitão e ex-tenente de cavalos António João de 
Meneses; para tenente sugeria Salvador Soares de Faria e António Anselmo de Sequeira, que também 
propunha para o posto de alferes; não havendo quem se opusesse ao lugar de furriel, pusera a servir 
Manuel Joaquim Gonçalves Lira. 
Anexa: carta (cópia) e despacho. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 120 e 119.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4041.  
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4042.  1756, Março, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, enviando as cópias das propostas para o 
provimento dos postos da nova Companhia de cavalos e de uma de Infantaria. 
Anexo: edital (cópia). 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 122.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4042.  
 

4043.  1756, Março, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
a sua carta de 28 de Fevereiro acerca dos exames feitos nas margens do rio Lombige, remetendo a carta 
que recebeu do alferes Francisco Manuel de Lira acerca da ida do director mineiro, João Pais do Amaral, 
para examinar o sítio de Calunga Capita, enquanto o director dos exames no rio Lifua, Domingos Francisco 
Vila, tinha de regressar porque estava doente, referindo ainda o incêndio das suas barracas, fatos e 
mantimentos; remetendo a carta que lhe escreveu [do rio Dande] o tenente [Francisco Xavier de Andrade, 
acerca da sua chegada ao banza do dembo Caculo Cacaenda]. 
Anexo: cartas (cópias), ofícios, ofícios (cópias). 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 18; cx. 40, doc. 87, 123 e 124.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4043.   
 

4044.  [ant. 1756, Março, 29] 
REQUERIMENTO do capitão da fortaleza de Santo Amaro da cidade de Luanda, Custódio Simões da 
Silva, ao rei [D. José I] solicitando licença de um ano para passar ao Brasil e se restabelecer, alegando que 
servia há mais de doze anos sem receber soldo e precisava de restabelecer a sua saúde. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 125.  
AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4044.  
 

4045.  1756, Abril, 13, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], ao governador 
de Angola, D. António Álvares da Cunha, sobre as consequências do terramoto de 1 de Novembro de 1755 
em Lisboa, tendo ficado muita gente sepultada nas ruínas das igrejas que caíram durante as solenidades 
do dia de Todos-os-Santos, ao passo que sobreviveram os que fugiram para o campo enquanto a cidade 
ardia de São Paulo até o Campo da Lã, Bairro Alto, Rossio e Alfama, ardendo a Patriarcal, o Paço [da 
Ribeira], a Ribeira das Naus, a Casa da Índia, as alfândegas e os tribunais; referindo as réplicas e a falta 
de habitações, morando até a família real em barracas. 
Obs.: ver AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 547, fl. 12 e 13. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 128.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4045.  
 

4046.  1756, Abril, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [administrador do contrato dos direitos reais das saídas dos escravos de Angola], José 
Rodrigues Baía, ao secretário de estado [da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre ter 
enviado uma representação [em seu nome e de João da Costa Vilas Boas], e como só chegara o 
requerimento, remetia de novo os papéis; [solicitava ordens para que o governador de Angola facilitasse a 
sua saída para Portugal, sob as fianças que permitiram aos suplicantes serem libertados da prisão 
ordenada pelo governador, a fim de virem prestar contas da administração ao contrato, no qual foram 
interessados Maria Teresa de Abreu, viúva de Estevão Martins Torres, seus filhos, e José Ferreira da 
Veiga, Domingos de Bastos Viana, Custódio Ferreira Góis e Manuel Gomes de Campos]. 
Anexo: requerimento, ofício e carta (cópia).  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 129.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4046.  
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4047.  1756, Abril, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
ter adiado a diligência que pretendia fazer ao sítio [da Pedra] de Encoje, conforme informara em carta de 
24 de Fevereiro, a propósito da ordem para ali construir um presídio [para impedir o negócio dos 
estrangeiros no porto do Luango], porque com a chegada de um navio do Rio de Janeiro e de uma tartana 
francesa souberam do Terramoto e ouviram boatos sobre a tartana ser apenas um de muitos navios 
franceses que vinham tomar aquele reino agora que [Portugal] não podia enviar socorro; mandado 
suspender a marcha de tropas de outras províncias que iriam ter com ele ao distrito do Golungo e 
ordenando que os mantimentos comprados para a marcha viessem para a cidade para socorro ordinário 
dos militares; referido que para assegurar a defesa da marcha mandara o cabo do Icolo, Manuel da Silva 
Vieiras, às terras de Ambuela. 
Obs.: m. est.; anexo: cartas (cópias). 
AHU-Angola, cx. 38, doc. 67; cx. 40, doc. 131, 65 e 88.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4047.  
 

4048.  1756, Maio, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, congratulando-se pelo rei, a família real e 
o secretário terem sobrevivido ao Terramoto. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 132.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4048.  
 

4049.  1756, Maio, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
a sua carta de 28 de Fevereiro de 1756, acerca dos exames dos minerais do rio Lombige, do regresso à 
cidade dos mineiros João Pais do Amaral e Francisco Rodrigues Vila, e de não se poder trabalhar na 
estação das chuvas; afirmando que a doença de Rodrigues Vila não lhe permitira saber de nada, e que 
Pais do Amaral examinara os rios Zenza e Lombige, juntamente com o almoxarife João de Sousa Leite, 
mas foram presos por estarem implicados no desaparecimento de três folhetas; dando conta da 
competência do mineiro António da Silveira Carneiro no rio Dande e que o alferes Francisco Manuel de 
Lira, apesar de doente, não regressaria até ser rendido pelo alferes de cavalos António Anselmo de 
Sequeira; informando que o coronel Manuel Matoso de Andrade era pessoa de grande respeito, mas inútil 
ao serviço real e tentava persuadir todos que não havia ouro e que se houvesse Angola seria tomada pelas 
nações do Norte, pelo que o signatário devia assistir às averiguações respectivas.  
Anexo: carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 133 e 99.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4049.  
 

4050.  1756, Maio, 14, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para os postos de capitão-mor de 
Benguela e de Caconda, sendo candidatos ao primeiro João Miguel de Ornelas e Vasconcelos, António da 
Silva Lemos e António José da Mota Leite, e para o presídio de Caconda, António da Silva Lemos, António 
José da Mota Leite e António José de Brito Freire. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 98-99v; anexo: lista. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 135; cx. 181, doc. 126.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4050.  
 

4051.  1756, Maio, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Benguela, sendo candidatos João Miguel de Ornelas e Vasconcelos, António da Silva 
Lemos e António José da Mota Leite, António José de Brito [Freire] e José Rebelo de Macedo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 98-98v; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 136.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4051.  
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4052.  1756, Maio, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Caconda, sendo candidatos António da Silva Lemos, António José da Mota Leite, António 
José de Brito Freire, João Miguel de Ornelas e Vasconcelos e José Rebelo de Macedo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 99-99v; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 137.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4052.  
 

4053.  1756, Maio, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA (cópia) do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José 
I] sobre o seu estado de saúde o impedir de servir convenientemente e ser preferível substituí-lo se não 
melhorasse, porque somar-se-iam deficiências no serviço e porque naquela terra ninguém se conseguia 
restabelecer das enfermidades contraídas e morreria se não se saísse dali rapidamente.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 140.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4053.  
 

4054.  1756, Maio, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a doença o tornar incapaz de 
governar; referindo a pouca capacidade defensiva daquele reino com apenas duas companhias de cavalos 
e um Regimento, a carência de capitães e de oficiais subalternos, a ausência do sargento-mor, a falta de 
soldados porque a maioria dos recrutas vindos da América morriam; referindo que o Regimento era 
composto por naturais de Angola e da ilha da Madeira, sendo poucos, fracos, mal fardados e sem armas, 
que um dos engenheiros estava doente e o outro era inábil, que o único oficial de Artilharia, o ajudante 
Domingos Rolhano, era ignorante e bêbedo, que se devia dar baixa ao coronel Manuel Matoso [de 
Andrade] e ao tenente-coronel António da Fonseca [Coutinho] e os soldos deles deviam ser usados em 
oficiais [de Portugal] e honrados; sendo necessários pedreiros, ferreiros e cabouqueiros. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 141.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4054.  
 
 

4055.  1756, Maio, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a chegada da galera real, de que era 
capitão Mr. La Gatinais, e da fragata francesa da Companhia [das Índias], vindas de Benguela, tendo-se 
feito os exames devidos e acautelado que não extraíssem as suas fazendas. 
Obs.: Companhia das Índias ou Companhia Perpétua das Índias. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 142.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4055.  
 

4056.  [post. 1756, Maio, 23] 
REQUERIMENTO de Maria Teresa de Abreu, viúva do Estevão Martins Torres, administradores dos 
contratos dos escravos [saídos de Angola], ao rei [D. José I] solicitando a verba que o governador daquele 
reino, D. António Álvares da Cunha, a obrigara a dar ao capitão Diogo de Lagatiné, para as despesas do 
provimento da galera real, com base na lei extravagante de 16 de Julho de 1682, apesar dos 
requerimentos em contrário dos seus procuradores [António Moreira Lisboa e José Lopes Bandeira]. 
Obs.: o capitão Diogo de Lagatiné talvez seja Mr. La Gatinais; anexo: certidão e lembrete. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 134  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4056.  
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4057.  [ant. 1756, Junho, 4] 
REQUERIMENTO do nomeado capitão-mor de Caconda, António da Silva Lemos, ao rei [D. José I] 
solicitando um adiantamento por conta dos seus soldos, tal como se concedera ao seu antecessor, António 
da Costa Mouzinho, alegando que era pobre e perdera tudo no incêndio que se seguiu ao terramoto de 1 
de Novembro de 1755. 
Obs.: ver consulta de 15 de Junho de 1756, em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 66, fl. 55-55v. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 143.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4057.  
 

4058.  1756, Junho, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
o governador da capitania de Pernambuco, [Luís] Diogo Lobo da Silva, lhe ter escrito para que levasse em 
conta aos administradores do contrato dos escravos deste reino determinada verba que ele pedira aos 
correspondentes daqueles. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 105.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4058.  
 

4059.  1756, Junho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
ter formado um exército em Benguela para castigar a nação Cacunda por atacar os sobas vassalos de Sua 
Majestade, pondo em risco o presídio de Caconda e embaraçando o comércio; referindo a vitória das 
tropas do capitão de Infantaria, Domingos da Fonseca Negrão, que fora naquela expedição, dando conta 
da carta que o capitão escrevera, dos cativos entregues ao feitor da Fazenda Real, dos quintos de 
fazendas entregues ao procurador da Coroa e ao almoxarife, da tomada de escravos dos cabundas, da 
venda de gados, do falecimento do capitão-mor do presídio de Benguela, Francisco Cordeiro da Silva, e 
dos moradores elegerem para o seu lugar o provedor da Fazenda Real, António Pais de Faria. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 130.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4059.  
 

4060.  1756, Junho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
o mineiro João Pais do Amaral ter ocultado a descoberta de três folhetas de ouro, dizendo que se 
perderam no incêndio do arraial do Lombige, razão pela qual o mineiro e o almoxarife tesoureiro [João de 
Sousa Leite] do distrito foram presos; dando conta que a doença do mineiro Domingos Francisco Vila e do 
grego Jorge Tadeu paravam as diligências e que a opinião geral era de que só havia ouro nas margens do 
Lombige e do Bengo, sendo preferível ser explorado por particulares e não por conta da Fazenda Real, 
mas que não havia interessados porque não se sabia o que produziam; referindo os exames feitos no 
Dande, indo para lá o mineiro António da Silva Carneiro; [as cartas seguintes referem o impasse nos 
exames das minas, a inutilidade da exploração dos rios Lifua e Dande para onde foram o tenente de 
cavalos Francisco Xavier de Andrade, António da Silveira Carneiro e o alferes de Infantaria António Pereira 
Dinis, a prisão do tenente António dos Mártires, do alferes Paio de Araújo, dos mineiros e dos soldados, 
reafirmando a falta gente com préstimo, a impossibilidade de continuar os exames, deixando lá uma guarda 
de Cavalaria comandada pelo alferes de cavalos António Anselmo de Sequeira que seria rendido pelo 
tenente Salvador Soares de Faria e depois pelo capitão José Leitão de Figueiredo.  
Obs.: juntaram-se as cartas do governador de 12 e Março de 1757 e de 13 de Janeiro de 1758 porque 
fazem parte do processo, ver consulta de 18 de Setembro de 1759, em AHU_CU_CONSULTAS DE 
ANGOLA, Cod. 554, fl. 223v; anexo: cartas, parecer e certidões. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 144; cx. 41, doc. 17, 18, 58 e 67; cx. 42, doc. 17.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4060.  
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4061.  1756, Junho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [administrador do contrato dos direitos reais das saídas dos escravos de Angola], José 
Rodrigues Baía, ao secretário de estado [da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre o 
governador D. António Álvares da Cunha o ter libertado a ele [e a João da Costa Vilas Boas], sob fiança, 
conforme ordem régia, agradecendo-a, e afirmando que o governador e o provedor da Fazenda Real para 
os reter não os informara directamente de que deveriam prestar contas, pedindo por isso a intervenção do 
secretário para regressar com brevidade a [Portugal]. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 145.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4061.  
 

4062.  1756, Junho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado do Reino e das Mercês], Sebastião José de Carvalho [e Melo], congratulando-se por o secretário e 
a sua família terem sobrevivido ao Terramoto e agradecendo a aprovação das resoluções que tomara; 
afirmando que estava no porto um navio da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, comprometendo-se a 
auxiliar sempre aquela companhia; referindo que tomara por sua conta a dívida de Estevão José de 
Almeida, de que era credor Francisco Ferreira Lisboa, tendo pedido cópia das contas ao procurador 
Manuel da Costa Pinheiro; referindo que partira para o Rio de Janeiro o navio que Sua Majestade mandara 
sequestrar [Nossa Senhora do Bom Despacho e Santo António] e que a carga ficara beneficiada nos 
armazéns reais; afirmando que a doença o impedia de servir melhor.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 146.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4062.  
 

4063.  1756, Agosto, 6, Rio de Janeiro  
OFÍCIO do [provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro], Francisco Cordovil de Sequeira e Melo, ao 
[secretário de estado do Reino e das Mercês], Sebastião José de Carvalho e Melo, sobre ter cobrado os 
fretes, direitos e salários da galera Nossa Senhora do Bom Despacho e Santo António que para ali fora 
remetida pelo ouvidor-geral de Angola, [João Baptista de Oliveira Baena], em virtude da ordem régia para 
que fosse sequestrada e enviada a Lisboa, fazendo-se cobrança dos fretes vencidos até ao porto do Rio de 
Janeiro; referindo os requerimentos de Paulino André Lombardi, João Baptista de Carvalho e os mais 
interessados da dita galera, com traslado do teor da ordem enviada ao governador de Angola a 30 de 
Janeiro de 1756, no sentido de entregar aos sócios o produto da carregação do navio. 
Anexo: ofício (cópia) e requerimento (cópia). 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 147.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4063.  
 

4064.  1756, Agosto, 14, Rio de Janeiro  
OFÍCIO do [provedor da Fazenda Real do Rio de Janeiro], Francisco Cordovil de Sequeira e Melo, ao 
[secretário de estado do Reino e das Mercês], Sebastião José de Carvalho e Melo, sobre a carta do 
ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola, João Baptista de Oliveira Baena, explicando que 
remetia preso o [capitão] José António de Andrade, o [mestre-piloto] António José Teixeira e o [caixa] 
António de Sousa de Miranda, para serem enviados a Lisboa; afirmando que o primeiro iria no navio Nossa 
Senhora da Conceição e Santa Rita, de que era capitão João Rodrigues Figueira, o segundo no navio São 
José e Princesa Real, do capitão Dionísio da Silva, e o terceiro no navio Nossa Senhora do Pilar [e 
Fortaleza], do capitão Carlos Manuel de Aguiar. 
Anexo: ofício (cópia), termos (cópias). 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 148.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4064.  
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4065.  [post. 1756, Agosto, 31] 
INFORMAÇÃO sobre a cobrança que Estevão Martins Torres aceitou fazer em nome de João Álvares da 
Costa, em Angola, conforme procuração lavrada no tabelião João Rodrigues dos Santos, e que passara a 
cobrança ao administrador do contrato dos escravos de Angola, Estevão José de Almeida, com a 
obrigação de remeter as cobranças sem tirar comissão; esclarecendo que após a morte de Estevão Martins 
Torres as remessas continuaram a ser entregues pelos seus herdeiros a Tomé Joaquim da Costa Corte 
Real, mas segundo as contas de Estevão José de Almeida os herdeiros haviam acumulado despesas 
fraudulentas e eram devedores. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 149.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4065.  
 

4066.  [ant. 1756, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO de Paulino André Lombardi, João Baptista de Carvalho e Companhia, ao rei [D. José I] 
solicitando certidão atestando o teor da ordem para que lhes fosse entregue o navio Nossa Senhora do 
Bom Despacho e Santo António, a carregação que levara para Angola, o resto da carregação que 
enviaram para o mesmo destino no navio Águia Volante, o produto dos géneros vendidos, o cofre vencido 
e ordenando a libertação do capitão, do piloto e do caixa do primeiro navio, [José António de Andrade, 
António José Teixeira e António de Sousa de Miranda]. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 153.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4066.  
 

4067.  [ant. 1756, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO do ajudante das ordens dos governadores de Angola, João Monteiro de Morais, ao rei 
[D. José I] solicitando patente ou provisão daquele posto em que fora nomeado pelo governador [D. 
António Álvares da Cunha], tal como se fizera com os oficiais nomeados pelos novos regimentos das 
capitanias do Brasil.  
Anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 154 e 151.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4067.  
 

4068.  [ant. 1756, Dezembro, 10] 
REQUERIMENTO de José dos Santos Torres ao rei [D. José I] solicitando ordens para que o governador 
nomeasse oficiais que executassem a ordem de inibir o vigário-geral no caso que o opunha a Tomás da 
Silva Baptista, pai de D. Ana da Silva, com quem estava contratado para se casar, uma vez que o vigário-
geral era amigo do pai da noiva e este era dos principais da terra e tinha os oficiais e juiz do seu lado; 
pedindo que os oficiais passassem as certidões que fossem necessárias ao suplicante. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 157.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4068.  
 

4069.  1756, Dezembro, 13, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, ao 
[presidente do Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], ordenando que os 
provimentos dos postos propostos pelo governador e capitão-general de Angola, [D. António Álvares da 
Cunha] para duas companhias subissem à presença do rei para que se pusessem os respectivos editais. 
Anexo: aviso. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 69; cx. 41, doc. 5.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4069.  
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4070.  [ant. 1756, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTO de D. Maria Teresa de Abreu, viúva de Estevão Martins Torres, e seus filhos, Manuel 
Barbosa Torres e de António Martins Torres, como administradores da casa de seu pai, ao rei [D. José I] 
solicitando ordens para que o governador de Angola levasse em conta, no preço dos contratos dos direitos 
dos escravos de Angola, os escravos que se deram livres à Companhia do Grão-Pará e Maranhão, em 
virtude do aviso de 9 de Março de 1755, alegando que o seu filho, Manuel Barbosa Torres, era contratador 
desde 5 de Janeiro de 1754 e nessa época não fora prevista essa cláusula. 
Obs.: m. est.; datação aferida pelo ofício que dá parecer sobre o requerimento; anexo: ofícios, 
requerimentos, bilhete, contratos, informação, aviso, avisos (cópias) e certidão.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 159; cx. 42, doc. 21, 26 e 78; cx. 38, doc. 14.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4070.  
 

4071.  1756, Dezembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do governador de Angola, D. António 
Álvares da Cunha, de 16 de Maio, acerca da chegada de uma tartana francesa, vinda de Cádis, 
desconhecendo-se porque pararam ali e para onde iam, havendo documentos que indicavam que iam para 
Dunquerquer, outros para Poente e outros para as Canárias; afirmando que prendera todos, pusera guarda 
à tartana e mandara o ouvidor fazer exame, encontrando duas cartas em que se percebia que apenas o 
primeiro e o segundo-sobrecarga, Mr. Riverou e Mr. Dromede, sabiam o segredo da expedição, mas diziam 
que vinham fazer avisos aos navios de Índias da sua nação; afirmando que a tartana não trazia carga, 
apenas alimentos e armas de defesa, e parecia mandada ali para recolher os géneros que o capitão La 
Gatinais ali deixara. 
Obs.: um doc. em francês; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 218-219; anexo: cartas, 
carta (cópia) e informação. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 158, 138 e 139.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4071.  
 

4072.  [ant. 1756, Dezembro, 16] 
REQUERIMENTO do capitão-mor do presídio de Muxima, Pedro Paulo Pegado, ao rei [D. José I] 
solicitando a sua substituição naquele posto, ou licença para ir a [Portugal] tratar da sua saúde, sem que o 
governador de Angola o impedisse. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 160.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4072.  
 

4073.  [ca. 1756] 
RELAÇÃO das cópias das cartas enviadas pelo [governador e capitão-general de Angola, D. António 
Álvares da Cunha] ao rei [D. José I] e ao secretário de estado [da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça 
[Corte Real]. 
Obs.: datação aferida pelas datas das cartas mencionadas.  
AHU-Angola, cx. 178, doc. 53.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4073.  
 

4074.  [ca. 1756] 
RELAÇÃO dos papéis enviados pelo provedor-mor da Fazenda Real de Angola, [João Baptista de Oliveira 
Baena], ao rei [D. José I] através do Conselho Ultramarino. 
Obs.: datação e identificação do provedor aferidas pelas datas das cartas mencionadas.  
AHU-Angola, cx. 40, doc. 66.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4074.  
 

4075.  [ca. 1756] 
OFÍCIO do [secretário de estado, Sebastião José de Carvalho e Melo] sobre as minas de Angola serem 
prejudiciais. 
Obs.: signatário identificado pela letra; foi secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra até 
Maio de 1756, passando a secretário de estado do Reino e das Mercês, em Junho.  
AHU-Angola, cx. 181, doc. 24.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4075.  
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4076.  1757, Janeiro, 15, Lisboa 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Domingos Gonçalves entre 
1738 e 1753, em Angola, como alferes, capitão dos moradores da ilha de São João de Cazanga, praça de 
soldado, cabo de esquadra do terço pago, tenente da fortaleza de Nossa Senhora das Necessidades da 
praia de Cassandama, capitão de Infantaria de uma das companhias do exército que foi contra a rainha 
Ginga, capitão-mor do presídio das Pedras [Negras] e de Muxima no período de tempo em que o capitão-
mor daquele presídio precisou de ir curar-se à cidade de Luanda. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 1.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4076.  
 

4077.  [ant. 1757, Janeiro, 20] 
REQUERIMENTO de Pedro Rodrigues Bandeira, morador na cidade da Bahia, ao rei [D. José I] solicitando 
licença para mandar daquela cidade ao porto de Benguela a galera Nossa Senhora da Glória e Boa 
Viagem para resgatar escravos. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 11.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4077.  
 

4078.  [ant. 1757, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO do alferes de cavalos da guarnição de Angola, António de Beça Teixeira, e do seu 
irmão, furriel de cavalos da mesma guarnição, Joaquim Beça Teixeira, ao rei [D. José I] solicitando 
dispensa para servirem aqueles postos porque não tinham o tempo exigido pelo regimento, alegando que 
as pessoas nobres como eles costumavam ser dispensados e que eram filhos do capitão de cavalos 
Manuel de Beça Teixeira. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 4.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4078.  
 

4079.  1757, Janeiro, 29, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, ao 
[presidente do Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], ordenando que se 
consultasse as cartas e os documentos do governador de Angola, [D. António Álvares da Cunha], de 22 de 
Janeiro e de 28 de Fevereiro.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 6.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4079.  
 

4080.  1757, Fevereiro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de uma Companhia de cavalos em Angola, para guardar as terras que produziam minerais, tendo o 
governador [D. António Álvares da Cunha], proposto determinados nomes para o posto [em carta de 14 de 
Março de 1756]; foram candidatos Francisco Xavier de Andrade, Nicolau António de Almeida Pacheco e 
José Leitão de Figueiredo. 
Obs.: m. est.; ver carta completa do governador em AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4041; ver 
AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 124v-125v; anexo: carta (cópia de capítulo) e parecer. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 8; cx. 39, doc. 52.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4080.  
 

4081.  1757, Fevereiro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria, em virtude do falecimento do capitão Roque Ferreira de Vasconcelos; foram 
candidatos José de Sousa e José Correia de Araújo; tendo o governador [D. António Álvares da Cunha], 
proposto para o lugar, em carta de 15 de Março de 1756, [José Correia de Araújo, João Miguel de Ornelas 
e Vasconcelos e Joaquim Marques Pereira, referindo ainda Gonçalo Álvares Simpliciano de Carvalho].  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 123v-124v; anexo: carta, cartas (cópias), 
requerimento e parecer.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 9 e 7; cx. 40, doc. 121; cx. 179, doc. 32.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4081.  
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4082.  1757, Fevereiro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Granadeiros de Angola, sendo candidatos António Gonçalves de Carvalho, João de Sousa, José 
Correia de Araújo, Gonçalo Álvares Simpliciano de Carvalho, Francisco Manuel de Lira, Joaquim Marques 
Pereira, Pedro Matoso de Andrade e António José de Miranda; o conselho viu as cartas do governador [D. 
António Álvares da Cunha], de 12 de Fevereiro de 1756 [e de 24 de Junho 1754], propondo pessoas para o 
lugar [e explicando as razões porque na proposta de Junho não referira Rodrigo de Carvalho, Roque 
Ferreira de Vasconcelos, António João de Meneses, Feliz José Nogueira, Domingos da Fonseca Negrão, 
Inácio Prates David e Eusébio de Queirós; tendo proposto para capitão da Companhia de Granadeiros 
José de Sousa, José Correia de Araújo e Gonçalo Álvares Simpliciano de Carvalho, para tenente dela 
Francisco Manuel de Lira, Joaquim Marques Pereira e Pascoal Correia Freire de Andrade, para alferes 
Paio de Araújo, António dos Mártires e António Pereira Dinis, para sargento do número António Moreira 
Rangel, Valentim Nogueira Monteiro e Domingos de Oliveira e para sargento-supra da dita companhia 
Manuel Ferreira, Dionísio Pires e Domingos de Esperança]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 122v-123v; anexo: parecer, cartas, cartas (cópias), 
carta (fragmento), edital (cópia) e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 18 e 7; cx. 40, doc. 83; cx. 39, doc. 52-A e 47; cx. 181, doc. 128.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4082.  
 

4083.  1757, Fevereiro, 8, Salvaterra [de Magos] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, ao 
[presidente do Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], ordenando que se 
consultasse a carta e autos enviados pelo governador de Angola, [D. António Álvares da Cunha].  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 10.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4083.  
 

4084.  1757, Fevereiro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Pedras [Negras], sendo candidatos António Gonçalves de Carvalho, António Luís de Sousa 
e Castro, Manuel Rebelo Seabra, João de Sequeira de Faria e Melo, António José da Mota Leite e Manuel 
Germano da Mata. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 127-129; anexo: parecer, bilhete. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 12 e 2; cx. 85, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4084.  
 

4085.  1757, Fevereiro, 16, Salvaterra [de Magos] 
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, ao 
[presidente do Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], sobre a cunhagem 
de moeda a remeter para Angola. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 13.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4085.  
 

4086.  1757, Março, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
o adiamento da expedição à [Pedra de] Encoje, explicando que a situação piorara porque quase todos 
adoeceram e ninguém estava restabelecido, faltando armas e homens ao Regimento, tendo-se no entanto 
conseguido persuadir os dembos de Ambuíla e Ambuela que a expedição do ano anterior não era contra 
eles, e melhorado o comércio, nomeadamente havendo muitos escravos e a bons preços, comprometendo-
se a realizar a expedição se recebesse recrutas e armamento. 
Obs.: a carta (cópia) corresponde ao n.º 3 do rol de cartas que o governador remeteu a 11 de Junho de 
1755; anexo: carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 15 e 16.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4086.  
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4087.  1757, Março, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
a carta que escreveu a 16 de Março de 1756 acerca da tartana francesa, vinda de Cádis, que ali aportou 
em 15 de Abril de 1756, sem revelar motivo, tendo mandado prender e inquirir sem sucesso os 
marinheiros, acabando por soltá-los e mandá-los sair do porto porque o navio não tinha força [bélica]; 
esperando indicações de como deveria agir em casos semelhantes. 
Obs.: a carta (cópia) corresponde ao n.º 6 do rol de cartas que o governador remeteu a 11 de Junho de 
1755; anexo: carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 18 e 41.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4087.  
 

4088.  1757, Março, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre a carta de 9 de Setembro de 1755 e 
o secretário lhe pedir segredo quanto às notícias dos descobridores que foram a Caçanje; tendo chamado 
Manuel Correia Leitão e António Francisco Grizante àquela cidade e ficado a saber que o jaga de Caçanje 
não deixaria os brancos passar o rio Cuango, tendo recolhido dados quanto à distância entre o rio e a casa 
do jaga e a profundidade do leito. 
Obs.: ver carta referida em  AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4007.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 19.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4088.  
 

4089.  1757, Março, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre os procedimentos do [administrador 
dos contratos reais dos escravos saídos de Angola], José Rodrigues Baía e do caixeiro Francisco Ferreira 
Lisboa, acerca das contas que lhe mandara tomar; considerando que errara ao ter-se enervado tanto com 
o caso, não estando por isso a servir convenientemente Sua Majestade. 
Obs.: o ofício anexo corresponde ao n.º 8 do rol de cartas que o governador remeteu a 11 de Junho de 
1755; anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 20 e 41.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4089.  
 

4090.  1757, Março, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre ter libertado José Rodrigues Baía e 
João da Costa Vilas Boas, com fiador, conforme ordem régia de 17 de Dezembro de 1755; referindo que 
mandara o provedor da Fazenda Real notifica-los para darem as contas, porque soube que se fingiam de 
doentes, acabando por mandar tomar as contas à revelia deles; remetendo a cópia da conta, onde se via 
que eram devedores à Fazenda Real e a muitos particulares. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 41.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4090.  
 

4091.  1757, Março, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sobre os clamores dos contratadores 
actuais, pedindo que mostrasse a Sua Majestade a certidão e mapa anexos de forma a provar que proibir 
os homens brancos de irem comerciar ao sertão não era prejudicial à Fazenda Real, havendo maior 
rendimento dos direitos. 
Obs.: o ofício em anexo corresponde ao n.º 4 do rol de cartas que o governador remeteu a 11 de Junho de 
1755; anexo: ofício, certidão e mapas. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 21.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4091.  
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4092.  1757, Março, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, remetendo as cópias dos ofícios [10, 12 e 
17 de Março de 1757], que remetera ao Conselho Ultramarino, para que Sua Majestade tomasse as 
resoluções necessárias. 
Obs.: estavam anexas duas cartas de 10 de Março de 1757, uma de 12 de Março e duas de 17 de Março; 
anexo: ofícios (cópias) e mapa. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 24.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4092.  
 

4093.  1757, Março, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
ter ordenado ao provedor da Fazenda Real em 1756 para remeter as verbas que Sua Majestade ordenara 
que fossem enviadas anualmente para a capitania de Pernambuco para as despesas das tropas e 
fortificações da ilha de Fernando de Noronha, enviando também verba para na Bahia se comprarem 
clavinas, pistolas e espadas para as duas companhias de cavalos, assim como uma cabrilha; constando as 
quantias enviadas numa certidão anexa.  
Obs.: a carta (cópia) corresponde ao n.º 2 do rol de cartas que o governador remeteu a 11 de Junho de 
1757; anexo: carta (cópia) e certidões. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 18 e 41.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4093.  
 

4094.  1757, Março, 25, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [contratador] Manuel Barbosa Torres, declarando que a corveta São João de Cork, de 
que era mestre Pedro José Roseiro, que ia para Luanda, podia receber o despacho referente ao contrato 
do sal da América, [estando desembaraçada do que tocava à secretaria do Conselho Ultramarino]. 
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 25 e 29.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4094.  
 

4095.  1757, Março, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. José I] sobre 
não poder remeter o mapa do rendimento e da despesa da Fazenda Real do ano de 1756 porque o feitor 
ainda não lhe dera a informação por estar gravemente doente desde o início de 1757. 
Anexo: listas e relação. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 79.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4095.  
 
 

4096.  1757, Abril, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [provedor da Fazenda Real de Angola], João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. José I] sobre 
a portaria do governador D. António Álvares da Cunha, para se criar uma nova Companhia de cavalos para 
guarnição das terras minerais no sítio de Lombige, conforme ordem régia de 16 de Agosto de 1755, apesar 
dos poucos resultados nas diligências em busca de ouro, para as quais o governador mandara vir mineiros 
do Rio de Janeiro e outras pessoas experientes em mineração, gastando recursos da Fazenda Real na 
manutenção da Companhia de cavalos, nos animais que mandava buscar e nos homens que mantinha no 
local e que lá faleciam. 
Anexo: portaria (cópia) e relação. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 27.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4096.  
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4097.  1757, Abril, 16, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino, José Miguel] Licete, atestando que a galera Nossa 
Senhora e Almas, de que era mestre António Gonçalves Marques, que ia para Angola, estava 
desembaraçada do que tocava à tesouraria do Conselho Ultramarino, [e podia receber o despacho 
referente ao contrato do sal da América]. 
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 28 e 37.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4097.  
 

4098.  [ant. 1757, Abril, 22] 
REQUERIMENTO do sargento supra António José de Miranda, da companhia do capitão Luís Freire 
Pereira do Regimento da Armada, de que era coronel D. José Joaquim de Miranda Henriques, ao rei [D. 
José I] solicitando o posto de capitão-mor da capitania de Sergipe d’el Rei ou do presídio de Ambaca, em 
Angola, em remuneração dos serviços prestados ao longo de 23 anos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 30.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4098.  
 

4099.  [ant. 1757, Abril, 28] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da cidade de Luanda, António de Campos Rego, ao rei [D. José I] 
solicitando ordens para que o ouvidor e provedor da Fazenda Real daquele reino, João Baptista de Oliveira 
Baena, lhe restituísse as matrículas dos militares de 1754, em virtude do suplicante ter servido de ouvidor e 
provedor após o falecimento de Manuel da Silva Leal e ter assinado os mandados e as folhas necessárias 
para os militares receberem os soldos e as fardas, mas antes que pudesse tomar a entrega dos militares, 
João Baptista de Oliveira Baena tomara posse e senhoreara-se das matrículas. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 32.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4099.  
 

4100.  [ant. 1757, Abril, 28] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da cidade de Luanda, António de Campos Rego, ao rei [D. José I] 
solicitando ordens para que o ouvidor e provedor da Fazenda Real daquele reino, João Baptista de Oliveira 
Baena, fosse publicamente advertido pelo governador que servisse para se abster de se intrometer na 
jurisdição do geral de juiz de fora e da dos órfãos, ausentes e resíduos da repartição da cidade e restituísse 
ao suplicante os prós, percalços e emolumentos que usara apesar de pertencerem ao juiz de fora, que 
pagara os direitos respectivos a Sua Majestade.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 32.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4100.  
 

4101.  [ant. 1757, Abril, 28] 
REQUERIMENTO do juiz de fora da cidade de Luanda, António de Campos Rego, natural da cidade de 
Luanda, ao rei [D. José I] solicitando provisão para ser satisfeito do ordenado do lugar de ouvidor e 
provedor da Fazenda Real daquele reino que exerceu após o falecimento de Manuel da Silva Leal, em 
1742. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 32.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4101.  
 

4102.  1757, Maio, 2, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo escrivão das receitas do tesoureiro e executória do Tribunal do Conselho 
Ultramarino, Luís Gomes Leitão, atestando que o padre Manuel Fernandes Deus assinara fiança porque ia 
como capelão da corveta Nossa Senhora da Conceição e Santa Rita, de que mestre João Rodrigues Dias, 
que ia para Angola.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 33.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4102.  
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4103.  1757, Maio, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Cambambe, sendo candidatos Francisco Xavier de Andrade, Manuel Germano 
da Mata e Bernardo de Azevedo Coutinho. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 139v-140; anexo: parecer, bilhete, carta, 
requerimento e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 34; cx. 37, doc. 56; cx. 85, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4103.  
 

4104.  1757, Maio, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre as razões porque não colocara 
um presídio no sítio [da Pedra] de Encoje, nas terras do dembo Ambuíla; remetendo um mapa dos militares 
daquele reino, com menção à sua cor e naturalidade; referindo que faltavam brancos para a expedição e os 
que havia eram velhos, doentes ou andavam ocupados nas obras reais porque eram pedreiros, 
carpinteiros, ferreiros e serralheiros, não servindo como militares; dando conta da falta de moradores 
brancos devido às doenças, sendo preciso trazer casais das ilhas, pagando-se a despesa do transporte 
com as rendas reais daquele reino. 
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 36; cx. 39, doc. 97.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4104.  
 

4105.  1757, Maio, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, congratulando-se com a escolha do 
destinatário para secretário de estado, pedindo notícias e protecção para as contas que prestava.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 41.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4105.  
 

4106.  1757, Junho, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta governador e capitão-general de 
Angola, D. António Álvares da Cunha, de 4 de Março de 1756, sobre terem aportado cinco naus francesas 
naquele porto, entre Maio e Junho de 1755, com motivo comprovado nos autos dos exames efectuados; 
afirmando que os navios da companhia [das Índias] tinham sempre convenientemente falta de lenha, água 
e víveres quando ali passavam, e que apesar da sua doença atentara para que os navios não 
comerciassem as suas fazendas naquele porto. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 221-221v; anexo: carta e carta 
(cópia). 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 45; cx. 40, doc. 109 e 108.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4106.  
 

4107.  1757, Junho, 6, Angola 
OFÍCIO do Bispo de Angola, frei Manuel [de Santa Inês], ao secretário de estado [da Marinha e Ultramar], 
Tomé Joaquim da Costa Corte Real, congratulando-o pelo lugar de secretário. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 38.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4107.  
 

4108.  1757, Junho, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre o requerimento do sargento-mor 
engenheiro, Guilherme Joaquim Pais de Meneses, que fora para aquele reino [mas que por motivos de 
saúde precisava de regressar ao Reino, onde desejava servir], informando da inutilidade do engenheiro 
devido à sua doença e ao desperdício dos soldos pagos. 
Anexo: aviso, ofício e instrumentos em pública forma (traslados). 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 41.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4108.  
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4109.  1757, Junho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
as obras dos quarteis, a fortificação da cidade, o uso de serventuários das províncias de Golungo e de 
Icolo e de trabalhadores dos distritos de Massangano, Calumbo, Muxima e Ambaca, a ida do sargento-mor 
Manuel Correia Leitão e do alferes António Anselmo de Sequeira, com uma esquadra de Cavalaria, a 
Ambaca para trazer trabalhadores, a má recepção do capitão-mor de Ambaca, [Domingos Ferreira de 
Assunção], que era negro e natural de Pedras [Negras], a prisão do alferes, as cartas que o furriel de 
cavalos, Lourenço Borges, não entregou ao capitão-mor e ao sargento-mor da ordenança, Manuel da Silva 
Guimarães, os boatos de que o capitão-mor queria entregar o presídio à rainha Ginga, sua parente, o envio 
de uma esquadra de cavalos comandados pelo tenente Francisco Xavier de Andrade em companhia do 
tenente do coronel José Sousa para prender o capitão-mor, conforme um caso idêntico aprovado nas 
provisões de 23 de Outubro de 1744 e 9 de Setembro de 1745, no tempo do governador João Jacques de 
Magalhães.  
Obs.: m. est.; o capitão-mor identificado em  AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4132; a carta (cópia) anexa poderia 
corresponder ao n.º 1 do rol de cartas que o governador remeteu a 11 de Junho de 1755, mas falta-lhe o 
número no verso; anexo: carta (cópia), provisões (cópias), regimentos, carta régia (cópia),  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 39, 3, 4 e 41.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4109.  
 

4110.  1757, Junho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, pedindo para agradecer a Sua 
Majestade lhe ter confiado a regulação do vencimento do secretário daquele governo e do oficial maior, 
cargo que mandava criar, apesar de não o poder executar imediatamente por estar doente. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 41.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4110.  
 

4111.  1757, Junho, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre lhe ter sido ordenado para 
entregar aos procuradores de Paulino André Lombardi e João Baptista de Carvalho e companhia, a carga 
do navio Nossa Senhora do Bom Despacho e Santo António, e soltar as pessoas que ainda estivessem 
presas em resultado do sequestro do navio; explicando que como as fazendas molhadas já tinham sido 
vendidas era preciso averiguar o que tinham rendido e fazer a relação do que sobrava depois de pagas as 
despesas que se tiveram quando o navio foi para o Rio de Janeiro; esclarecendo que tudo o resto já fora 
dado ao procurador Manuel de Crasto. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 41.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4111.  
 

4112.  1757, Junho, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, agradecendo a mercê de Sua 
Majestade em nomear as pessoas que o signatário propusera para os postos militares vagos naquele reino 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 41.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4112.  
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4113.  1757, Junho, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre as cartas que recebeu, o estado 
de saúde o impedir de responder, a chegada de clavinas, pistolas, espadas, carretas e um arquibanco na 
Bahia, as obras no trem da cidade e na fortaleza de São Pedro, a falta de pedreiros brancos para a obra no 
sítio do Penedo, a escassez de militares, a inaptidão dos negros para o serviço militar e a necessidade de 
recrutas que não fossem condenados por roubo; pedindo casais das ilhas dos Açores e não da Madeira, 
porque esses não resistiam ao clima, pagando-se o seu transporte com as rendas reais daquele reino e 
sendo necessário prover-lhes sustento até que arranjassem do que viver. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 40.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4113.  
 

4114.  1757, Junho, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, remetendo as cópias das cartas que 
mandou pelo Conselho Ultramarino e as segundas vias das contas que mandou pela repartição do 
secretário, [relativas à desobediência do capitão-mor de Ambaca, ao dinheiro que foi para os portos do 
Brasil por conta da Fazenda Real, ao presídio no sítio da Pedra de Encoje, ao rendimento do contrato em 
1756, à reforma nas guarnições das fortalezas, à tartana francesa que foi àquele porto, à liberdade do 
comércio para quem se aplicava a lei de 29 de Agosto de 1720, ao administrador do contrato da saída dos 
escravos, José Rodrigues Baía, e ao caixeiro Francisco Ferreira Lisboa]. 
Obs.: as cartas estavam numeradas no verso de acordo com a lista; anexo: lista. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 41.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4114.  
 

4115.  1757, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. José I] sobre 
as cartas que enviara dando conta das dúvidas que teve em cumprir a portaria do governador D. António 
Álvares da Cunha, de 19 de Junho de 1756, para tomar as contas dos contratos reais da saída dos 
escravos à revelia dos administradores, José Rodrigues Baía e Companhia, e de como procedera.  
Obs.: m. est.; auto numerado; anexo: cartas, auto, portaria e certidões. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 26, 31, 46; cx. 40, doc. 3.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4115.  
 

4116.  1757, Junho, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento do nomeado para capitão-mor 
de Ambaca, António José da Mota Leite, solicitando adiantamento por conta dos seus soldos, tal como se 
concedera aos capitães-mores de Caconda e Massangano, alegando que aquelas nomeações tinham 
idêntica graduação e natureza à de Ambaca e que com o incêndio que se seguiu ao Terramoto perdera 
tudo e ficara sem meios para se preparar, e que o adiantamento lhe fora negado antes por ser natural do 
reino e não precisar de tais mercês. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 66, f. 129-129v.; anexo: parecer 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 43; cx. 76, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4116.  
 

4117.  [ant. 1757, Junho, 25] 
REQUERIMENTO do sargento supra de uma companhia do Regimento de Infantaria da guarnição da 
cidade de Luanda, Francisco José da Silva, ao rei [D. José I] solicitando que o Conselho Ultramarino 
passasse provisão de licença para ele permanecer no Reino mais um ano e tratar da sua saúde, apesar da 
licença que teve para sair de Angola, onde servia voluntariamente, tivesse sido passada pelo governador 
de Angola, sem que este tivesse jurisdição para tal. 
Anexo: bilhete e aviso. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 44.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4117.  
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4118.  [ant. 1757, Agosto, 18] 
REQUERIMENTO do fidalgo da Casa de Sua Majestade e cavaleiro da Ordem de Cristo provido no posto 
de tenente-coronel da Ordenança da vila de Massangano, António José de Lima, ao rei [D. José I] 
solicitando confirmação da patente que lhe havido sido passada pelo governador D. António Álvares da 
Cunha. 
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 48.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4118.  
 

4119.  1757, Agosto, 31, Lisboa 
OFÍCIO do [procurador da Fazenda Real], Domingos de Bastos Viana sobre a necessidade de remover os 
obstáculos que, em Angola, impediam o aumento do rendimento do comércio e do provimento de escravos 
para o estado do Brasil; enumerando como obstáculos a limitação da liberdade de comércio, que proibia a 
entrada de brancos e pretos calçados no sertão, a proibição de se introduzir pólvora e armas naquele reino, 
o comércio dos estrangeiros com os negros, e as fraudes nas saídas dos navios; apresentando 
argumentos para justificar a alteração daquelas matérias.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 49.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4119.  
 

4120.  [ant. 1757, Setembro, 27] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor de Ambaca em Angola, António José da Mota Leite, 
ao rei [D. José I] solicitando adiantamento de um ano de soldos, para se poder preparar para a viagem, tal 
como se concedera ao capitão-mor de Caconda, António da Silva Lemos, cuja capitania tinha a mesma 
graduação e natureza que a de Ambaca.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 51.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4120.  
 

4121.  [ant. 1757, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do provido no posto de sargento-mor da Ordenança da cidade de Luanda, Francisco 
António Ribeiro, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente passada pelo governador D. António 
Álvares da Cunha. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 37, doc. 100.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4121.  
 

4122.  1757, Novembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre os últimos lanços que tiveram os contratos do 
direito novo e velho de Angola, do subsídio das carnes de Pernambuco e do contrato da erva urzela. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 156v-157; anexo: consulta.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 53 e 52.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4122.  
 

4123.  [ant. 1757, Novembro, 10] 
REQUERIMENTO do tenente de Infantaria da praça de Cascais, José Diogo Pereira da Serra, ao rei [D. 
José I] solicitando o posto de capitão-mor de Massangano, que se encontrava vago, alegando os serviços 
prestados ao longo de 15 anos. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 56.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4123.  
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4124.  1757, Novembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, D. António Álvares da Cunha, de 17 de Março de 1757, em resposta à provisão de 30 de Setembro 
de 1755, que lhe ordenara para reformar as guarnições das fortalezas da cidade, para colocar os soldados 
hábeis no Regimento e dar baixa aos incapazes. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 221v-222; anexo: mapas, carta, carta (cópia) 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 57, 22, 23 e 35.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4124.  
 

4125.  [ant. 1757, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO do tenente da Companhia de Granadeiros do Regimento que guarnece Angola, 
Francisco Manuel de Lira, ao rei [D. José I] solicitando que fosse declarado o soldo que deveria vencer no 
referido posto e ordens para que o governador lhe satisfizesse o soldo que vencera desde o assento 
naquela praça. 
Anexo: carta e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 55; cx. 45, doc. 6.  
AHU_CU_001, Cx. 44, D. 4125.  
 

4126.  1758, Janeiro, 7, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, remetendo as cópias do regimento do 
governo de Angola, das condições do primeiro contrato dos direitos velhos, iniciado em 1675, e das 
primeiras condições dos direitos novos, quando estes foram estabelecidos, o impresso com as condições 
do contrato dos direitos velhos estabelecido no presente com Manuel Barbosa Torres e as condições do 
contrato dos direitos novos; referindo que para se fazerem as cópias de tudo o que fora pedido, 
sobrecarregara os oficiais da Secretaria e representara ao Conselho Ultramarino a falta de copistas para 
aquelas tarefas.  
Obs.: um dos contratos é doc. impresso; anexo: memória, contratos (condições).  
AHU-Angola, cx. 43, doc. 63; cx. 42, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4126.  
 

4127.  1758, Janeiro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] em 
resposta à carta de 11 de Julho de 1757, que lhe ordenava para indicar o valor e o género em que 
pagavam os mestres dos navios estrangeiros; informando que os contratadores dos direitos reais dos 
escravos do reino forneciam os mantimentos aos ditos navios pelos preços da praça, observando o alvará 
de 1715 e a provisão de 16 de Julho de 1682, sendo pagos em moeda alemã, espanhola, rúpias da Índia e 
livranças do contrato; referindo as informações que pedira ao primeiro administrador daquele contrato, 
António Moreira Lisboa, e que no caso do navio francês capitaneado por Mr. La Gatinay se ficara com um 
fardo de fazenda em depósito na feitoria, como penhor da despesa, porque ele não tinha como pagar os 
víveres de que necessitava. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 65.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4127.  
 

4128.  1758, Janeiro, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a sua carta de 11 de Junho de 
1757, acerca da falta de gente branca, pedindo casais das ilhas dos Açores e indicando que as despesas 
poderiam ser pagas pelas rendas daquele reino; dando conta que essa carência aumentava com as 
doenças, diminuindo os brancos nas companhias de cavalos e aumentando nelas os pardos, os negros e 
os naturais daquele reino, sendo todos inúteis, porque os recrutas que chegavam também não eram de fiar 
porque eram degredados por crimes de roubo. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 77.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4128.  
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4129.  1758, Janeiro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
o término das obras na fortaleza de São Pedro no Morro das Lagostas, com os respectivos quartéis, 
abóbada dobrada e bateria, a reedificação da fortaleza de São Miguel, o início da construção dos 
fundamentos para a fortaleza junto à de São Filipe; reiterando a falta de homens activos e inteligentes, em 
particular de engenheiros, porque Guilherme Joaquim Pais [de Meneses] não tinha melhoras e Cristóvão 
Martins Figueira era um velho, tonto e incapaz, precisando de pedreiros, canteiros e um engenheiro activo 
e prático para as referidas obras. 
Obs.: ver plantas em AHU_CARTm_001_D.265 a 268; anexo: carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 67-A.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4129.  
 

4130.  1758, Janeiro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a sua carta de 26 de Maio de 
1757 acerca dos obstáculos ao descobrimento das minas; referindo o que se fizera nessa matéria e 
enviando amostras do ouro encontrado no rio Lombige; reiterando a falta de homens para o serviço real e 
que devido ao falecimento do capitão-mor Simeão Pereira Bravo ficara sem ninguém para governar a 
fábrica das minas, não podendo o signatário ir para o local durante alguns meses como desejaria, porque 
permanecia doente. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 77.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4130.  
 

4131.  1758, Janeiro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre ter regulado os salários do 
secretário do governo daquele reino e do oficial maior daquela secretaria, conforme lhe fora ordenado em 
carta de 24 de Dezembro de 1756, tendo regulado também os emolumentos que recebiam, sem prover 
quem servisse de oficial maior porque não havia ninguém com capacidade para tal.  
Anexo: cartas (anexos). 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 77.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4131.  
 

4132.  1758, Janeiro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] 
remetendo cópia da sua carta de 9 de Junho de 1757 acerca da desobediência do negro capitão-mor de 
Ambaca, Domingos Ferreira de Assunção, da prisão deste pelo tenente-coronel José de Sousa, que fora 
governar aquela província na ausência do capitão-mor, levando consigo uma esquadra de Cavalaria 
comandada pelo tenente Francisco Xavier de Andrade, indo outra comandada pelo alferes António 
Anselmo [Duarte] de Sequeira; referindo a posterior libertação e maus procedimentos do capitão-mor de 
Ambaca e a falsidade dos boatos que o acusavam de ter queimado a casa de trastes e mantimentos do 
sargento-mor Manuel Correia Leitão e de querer entregar a província à rainha Ginga; afirmando que só 
haveria remédio para aquelas desordens e males não provendo gente negra, porque os brancos não se 
podiam sujeitar aos costumes tão diferentes da cristandade. 
Anexo: carta (cópia), informação, carta régia (cópia), provisões (cópias) e regimento (cópia).  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 69.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4132.  
 

4133.  1758, Janeiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
a ordem de 5 de Setembro de 1756 lhe mandar registar nos livros da secretaria daquele governo o breve 
de 24 de Maio de 1755, referente à veneração de São Francisco de Borja, da Companhia de Jesus, como 
patrono e protector dos reinos de Portugal e seus domínios, devendo as Câmaras assistir à missa nas 
igrejas da Companhia dos seus distritos no dia da festa do santo. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 70.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4133.  
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4134.  1758, Janeiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] sobre 
as ordens para se realizar na catedral e nas igrejas da mesma diocese, no domingo de Novembro em que 
se celebrava o patrocínio de Nossa Senhora, uma procissão com jejum em acção de graças à Rainha dos 
Anjos por ter conservado ilesa a família real no terramoto de 1755, devendo as Câmaras assistir às 
procissões como costumavam assistir a funções semelhantes.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4134.  
 

4135.  1758, Janeiro, 25, Salvaterra de Magos 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real], ao 
governador e capitão-general de Angola, [D. António Álvares da Cunha], sobre as desordens que ocorriam 
no transporte de escravos que iam de Angola para o estado do Brasil, devido à inexistência de uma medida 
inalterável que não causasse incómodos aos escravos durante a viagem; ordenando que o governador 
indicasse as medidas com que as embarcações eram arqueadas, o espaço dos navios e os mantimentos 
previstos para os escravos, o número de cativos embarcados por cada tonelada do navio, sem perigo de 
vida, nem opressão; ordenando que remetesse cópia das ordens e leis expedidas para aquele reino sobre 
esta matéria. 
Obs.: no mesmo suporte consta indicações para repetir o ofício, mudando determinadas palavras, 
devidamente assinaladas, de modo a ser enviado ao vice-rei da Bahia; anexo: carta régia (minuta). 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 72 e 63.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4135.  
 

4136.  1758, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao rei [D. José I] em 
resposta à provisão de 4 de Setembro de 1756, que lhe ordenava para enviar as listas das companhias de 
Ordenança daquela cidade e provesse os capitães delas; remetendo as listas e dando conta da falta de 
moradores, do diminuto número de casamentos e de nascimentos, da vantagem em reduzir as quatro 
companhias. 
Anexo: listas. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 73.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4136.  
 

4137.  1758, Fevereiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre o requerimento do capitão-mor 
de Muxima, Pedro Paulo Pegado, que solicitara licença para regressar a [Portugal], apesar de ter 
melhorado com a licença que lhe o signatário deu para se curar naquela cidade, porque na capitania de 
Muxima não havia médico, cirurgião, nem botica; sugerindo que o suplicante ficasse e lhe fosse dado posto 
com patente, porque faltavam homens capazes e experientes ao serviço militar e ele era solteiro e bem-
nascido, podendo casar-se e estabelecer-se ali, sugerindo para tal que ficasse com o lugar do capitão 
Inácio Prates David, que estava entrevado e velho, mas caso tal não fosse possível, que obtivesse a 
licença que pedia.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 67; cx. 179, doc. 69.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4137.  
 

4138.  1758, Fevereiro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, remetendo cópia das cartas para as 
quais necessitava de resolução urgente. 
Obs.: a única carta anexa é de 9 de Janeiro de 1758, constando o original desta no processo iniciado a 6 
de Dezembro de 1754, ver  AHU_CU_001, Cx. 42, D. 3960; anexo: cartas (cópias) e relação.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 76.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4138.  
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4139.  1758, Fevereiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre as marcas que colocou no saco 
onde foi a carta [de 16 de Janeiro de 1758] com o ouro que produziram os exames das minas, para que o 
governador de Pernambuco, através de quem mandara a remessa, pudesse detectar e averiguar algum 
descaminho. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 77.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4139.  
 

4140.  1758, Fevereiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. António Álvares da Cunha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, remetendo certidão do rendimento dos 
direitos reais da saída dos escravos, [entre 5 de Janeiro de 1757 e 4 de Janeiro de 1758], explicando que o 
rendimento teria excedido o do ano anterior se tivessem ido navios da América a Benguela, e que a 
proibição dos brancos irem ao sertão não prejudicava o comércio. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 78.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4140.  
 

4141.  1758, Fevereiro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Muxima, sendo candidatos Luís Pedro de Araújo [e Silva], Manuel Rodrigues da 
Silva e José Inácio da Silva. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 168v-169; anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 80 e 50.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4141.  
 

4142.  1758, Fevereiro, 20, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José I nomeando António de Vasconcelos como governador e capitão-general de 
Angola, por três anos. 
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 81.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4142.  
 

4143.  1758, Março, 1, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, ao 
[corregedor do Crime da Corte], José Cardoso Castelo, sobre o decreto de 1 de Março de 1758 alterar o 
destino de degredo de sete réus, passando a ser para a praça de Cacheu em vez de Angola, fazendo a 
viagem na galera São Luís da Companhia Geral do Grão-Pará, [de que era mestre José Carvalho]. 
Anexo: decreto e lista. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 82.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4143.  
 

4144.  1758, Março, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. José I] sobre 
a carta que escrevera em 1757 acerca do governador D. António Álvares da Cunha ter feito portaria para 
criar uma nova Companhia de cavalos para guarnição das minas de ouro no rio Lombige, conforme ordem 
de 16 de Agosto de 1755, a lista que deveria fazer para a companhia, as dúvidas que tivera em executar as 
ordens, a inutilidade dos esforços e zelo do governador e das despesas com mineiros do Rio de Janeiro, 
cavalos e outras pessoas; criticando esses gastos que prejudicavam a Fazenda Real e aumentando a 
carestia de mantimentos; afirmando que apenas corria pela provedoria as despesas efectuadas e que só 
em 1758, com a vinda do capitão e oficiais, o governador destacou para o rio Lombige o alferes com alguns 
cavalos.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 83.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4144.  
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4145.  1758, Março, 14, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado do Reino e das Mercês], Sebastião José de Carvalho e Melo, ao 
[presidente do Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], para que o 
Conselho Ultramarino reformasse a consulta ao requerimento do capitão de Infantaria na praça de Angola, 
António João de Meneses, onde solicitava remuneração pelos serviços prestados. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 85.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4145.  
 

4146.  1758, Março, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. José I] sobre 
a consignação feita pela provedoria de Angola para a sustentação da ilha de Fernando [de Noronha], que 
foi remetida para a provedoria de Pernambuco, para ser entregue aos cofres do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 86.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4146.  
 

4147.  1758, Abril, 20, [Lisboa] 
OFÍCIO do [capitão-general das Armadas Reais e galeões], D. João [da Bemposta de Bragança], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, propondo a minuta do 
regimento para o capitão-de-mar-e-guerra, Francisco Miguel Aires, que ia como comandante da nau Nossa 
Senhora da Caridade e São Francisco de Paula à ilha da Madeira e a Angola, perguntando se lhe devia 
mexer nos soldos, como se fez ao capitão-de-mar-e-guerra João da Costa de Brito. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 87.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4147.  
 

4148.  1758, Abril, 24, Lisboa 
OFÍCIO do [engenheiro-mor do Reino], Manuel da Maia, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Tomé Joaquim da Costa Corte Real, acerca da eleição de um engenheiro que fosse para Angola com o 
novo governador e capitão-general [António de Vasconcelos], tendo sido escolhido o discípulo praticante 
da Academia Militar José Carlos da Silva, que iria com posto de capitão de Infantaria, por seis anos e com 
soldo dobrado; [a nomeação foi posto em causa com um requerimento do nomeado, solicitando escusa por 
questões de saúde]. 
Anexo: instrumento em pública forma (traslado), decreto, carta patente, ofícios, escrito, requerimentos e 
certidão.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 88, 77, 98 e 101.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4148.  
 

4149.  1758, Abril, 29, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, ao 
[presidente do Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], para que o 
Conselho Ultramarino ordenasse ao seu tesoureiro para cobrar da Casa da Moedas o valor que Sua 
Majestade concedera como ajuda de custo ao capitão-mor do presídio de Massangano, José Diogo Pereira 
da Serra. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 89.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4149.  
 

4150.  [ant. 1758, Maio, 6] 
REQUERIMENTO dos capitães-tenentes Frederico Jacob Weinholtz e Isidoro de Moura, ao rei [D. José I] 
solicitando melhores camarotes na nau Nossa Senhora da Caridade e São Francisco de Paula que ia para 
Angola, a cargo do capitão-de-mar-e-guerra Francisco Miguel de Aires, porque os camarotes destinados 
aos suplicantes eram demasiado pequenos e sem luz para satisfação das obrigações dos seus postos. 
Anexo: ofícios e ofício (minuta).  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 90.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4150.  
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4151.  1758, Maio, 18, [Lisboa] 
OFÍCIO do [provedor dos armazéns do Reino], José Joaquim de Larre, ao [secretário de estado da Marinha 
e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre o requerimento do cirurgião Miguel Ribeiro da 
Fonseca, solicitando admissão ao número de cirurgiões das naus de guerra, em atenção à experiência que 
tinha naquela arte, andando embarcado há doze anos e tendo feito quatro viagens à Índia e uma à Bahia. 
Anexo: aviso. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 92.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4151.  
 

4152.  1758, Maio, 23, [Lisboa] 
OFÍCIO do marquês de Angeja, [D. Pedro José de Noronha Camões de Albuquerque Moniz e Sousa], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, remetendo uma relação 
de presos que estavam no lazareto [da Trafaria], estando aptos a embarcar apenas quarenta.  
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 93.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4152.  
 

4153.  1758, Maio, 23, [Lisboa] 
OFÍCIO do [provedor dos armazéns do reino], José Joaquim de Larre, ao [secretário de estado da Marinha 
e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre o que o capitão-de-mar-e-guerra, António Pereira 
Borges, recebeu do tesoureiro do Conselho Ultramarino quando levou a Angola o governador marquês do 
Lavradio [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo]. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 94.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4153.  
 

4154.  1758, Maio, 24, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José I nomeando o capitão de Infantaria do Regimento de Campo Maior, José António 
Serrão, como sargento-mor [do Regimento] de Infantaria [da cidade de Luanda], com praça assentada na 
Vedoria para que depois de servir seis anos regressasse e se verificasse o posto das tropas do Reino. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 96.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4154.  
 

4155.  1758, Maio, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento do nomeado para governador 
e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, solicitando um adiantamento por conta dos seus 
soldos para se preparar para a viagem, tal como se concedera ao seu antecessor marquês do Lavradio, 
[António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo]. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimento, lembrete e aviso. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 97, 95 e 98-A.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4155.  
 

4156.  1758, Maio, 24, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, ao 
[presidente do Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], para que o 
Conselho Ultramarino ordenasse ao seu tesoureiro para dar determinada verba ao capitão-de-mar-e-
guerra, Francisco Miguel Aires, que ia a Angola comandando a nau Nossa Senhora da Caridade e São 
Francisco de Paula. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 97-A.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4156.  
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4157.  1758, Maio, 26, Lisboa 
OFÍCIO do chanceler [da Relação de Lisboa] que servia de regedor, Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, 
sobre o pedido de José de Abreu que ia sentenciado para Angola e pedia para levar consigo a esposa, que 
o queria acompanhar voluntariamente; considerando que se deviam aprovar todos os pedidos análogos 
porque as mulheres faziam falta nos presídios para onde iam os degredados. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 99.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4157.  
 

4158.  1758, Maio, 26, Lisboa 
OFÍCIO do chanceler [da Relação de Lisboa] que servia de regedor, Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, 
remetendo a lista de presos sentenciados a degredo para Angola, incluindo os que haviam sido enviados 
do Lazareto e cuja pena fora comutada da Índia para aquele reino, e a lista de pedreiros ou oficiais de 
pedreiros sentenciados. 
Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 100.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4158.  
 

4159.  1758, Maio, 27, Lisboa 
OFÍCIO do chanceler [da Relação de Lisboa] que servia de regedor, Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, 
sobre a razão por que não embarcaram os degredados e remetendo a lista de presos sentenciados a 
degredo para Angola que foram levados para a Casa da Índia e dos que foram rejeitados e levados [à 
prisão do] Limoeiro. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 102.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4159.  
 

4160.  1758, Maio, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [provedor da Fazenda Real de Angola], João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. José I] sobre 
a denúncia que José da Fonseca Monteiro fizera contra o escrivão da Fazenda Real, António de Faria e 
Melo [pai]; explicando que encontrara várias irregularidades ao examinar os livros, com assistência do 
procurador da Fazenda Real, e mandara prender e sequestrar o dito escrivão. 
Anexo: auto de denúncia (traslado). 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 103.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4160.  
 

4161.  1758, Maio, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [provedor da Fazenda Real de Angola], João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. José I] sobre 
a denúncia que José da Fonseca Monteiro fizera contra o escrivão da Feitoria Real, António de Faria e 
Melo [filho], que na ausência do escrivão da Fazenda Real também servia aquele lugar; explicando que 
encontrara várias irregularidades e falsidades quando examinara os livros daquele cartório, com o 
procurador da Fazenda Real e os tabeliães do judicial e notas, tendo mandado prender no calabouço 
militar o dito escrivão, e sequestrado os seus bens. 
Anexo: auto de denúncia (traslado). 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 104 e 103.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4161.  
 

4162.  1758, Maio, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Benguela, sendo candidatos Apolinário Francisco de Carvalho, João Xavier de 
Maris Sarmento e Bernardo António de Almeida. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 175-175v; anexo: parecer, informação de serviço e 
bilhete.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 105, 107 e 113.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4162.  
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4163.  1758, Maio, 31, [Lisboa] 
OFÍCIO do [chanceler da Relação de Lisboa que servia de regedor], Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, 
sobre o requerimento de Antónia Joaquina, mulher de Francisco da Costa, que pretendia acompanhar o 
marido que ia degredado para Angola. 
Anexo: requerimento e instrumento de justificação. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 108.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4163.  
 

4164.  1758, Maio, 31, [Lisboa] 
OFÍCIO do [capitão-general das Armadas Reais e galeões], D. João [da Bemposta de Bragança], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real], sobre ter enviado o 
adjunto das ordens, Nuno da Cunha de Ataíde, conforme as ordens que recebera, e lembrando que se 
devia mandar aviso ao vedor da Fazenda; perguntando instruções quanto ao embarque das guarnições, ao 
modo de cruzar as naus, ao comboio de naus que ia para Angola, à altura em que deviam comboiar, em 
que tempo se recolheria a fragata Nossa Senhora da Assunção e como deveriam agir se avistassem 
embarcações mouras. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 109.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4164.  
 

4165.  1758, Maio, 31, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, ao 
[presidente do Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], sobre o 
requerimento do provido como sargento-mor do Regimento de Infantaria da cidade de Luanda, José 
António Serrão, solicitando que parte do seu soldo fosse usado para assistir a sua mulher D. Antónia 
Teresa de Vasconcelos. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 110.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4165.  
 

4166.  1758, Junho, 1, [Lisboa] 
OFÍCIO do marquês de Angeja, [D. Pedro José de Noronha Camões de Albuquerque Moniz e Sousa], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, remetendo uma relação 
de presos que iriam embarcar na nau que ia para Angola, tendo passado as ordens necessárias para que 
também embarcasse o cirurgião Manuel António de Sousa Portilho, que viera preso na leva do Porto. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 106.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4166.  
 

4167.  1758, Junho, 2, [Lisboa] 
OFÍCIO do marquês de Angeja, [D. Pedro José de Noronha Camões de Albuquerque Moniz e Sousa], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre o cirurgião 
Manuel António de Sousa Portilho, sentenciado a degredo para Angola, ter chegado preso à Casa da Índia 
e ter sido declarado incapaz de embarcar pelo médico e cirurgião da Armada, [Manuel da Costa 
Alvarenga], e dele signatário ter decidido enviar o preso para a nau e esperar a decisão do secretário.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 111.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4167.  
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4168.  1758, Junho, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento do capitão de Infantaria, João 
de Assa Castelo Branco, do Regimento de que era coronel D. Tomás da Silveira Albuquerque Mexia da 
guarnição da praça de Elvas, pedindo o pagamento dos soldos de sargento-mor de Infantaria do 
Regimento pago de Angola, entre 30 de Julho de 1753 e 14 de Fevereiro de 1754, alegando que tinha 
comandado o Regimento antes do provimento do coronel Manuel Matoso de Andrade, servido de tenente 
de mestre de campo general e superintendido a obra do trem na cidade de [Luanda] sem deixar o posto de 
sargento-mor no Regimento de Elvas, porque tivera licença para ir servir em Angola durante o governo do 
marquês do Lavradio [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo], mencionando ainda 
que o soldo de capitão que vencia não chegava para as dívidas que tinha. 
Anexo: certidões, requerimentos, requerimentos (cópias), avisos e informação.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 112 e 54.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4168.  
 

4169.  [ant. 1758, Julho, 18] 
REQUERIMENTO de Manuel José de Carvalho e António Pinto de Carvalho ao rei [D. José I] solicitando 
ordem para que o vice-rei da Bahia e os provedores da Fazenda Real e Alfândega da Bahia não 
impedissem as embarcações que iriam enviar ao presídio de Benguela para resgatar escravos, uma vez 
que nos requerimentos anteriores Sua Majestade declarara que não necessitam de licença para aquele 
negócio, mas nenhum barco era despachado na Bahia, com destino a Benguela, sem ela.  
Anexo: requerimentos, certidão e bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 91.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4169.  
 

4170.  [ant. 1758, Julho, 24] 
REQUERIMENTO de António José Peres, natural da Galiza, ao rei [D. José I] solicitando cumprir a pena de 
galés ou degredo em Angola, para onde estavam de partida alguns navios, porque sofria muitas 
necessidades em continuar preso, explicando que viera na leva da Relação do Porto sentenciado a toda a 
vida nas galés, mas conseguira comutar a pena para degredo na Guiné.  
Anexo: aviso. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 114.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4170.  
 

4171.  1758, Agosto, 19, Lisboa 
OFÍCIO do [conselheiro do Conselho Ultramarino] ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé 
Joaquim da Costa Corte Real, sobre a discrepância entre o valor da letra que o tesoureiro do Conselho 
devia passar ao provedor e deputados da Junta do Comércio e a despesa que se fizera com os soldados 
remetidos da Ilha da Madeira para Angola, na nau Nossa Senhora da Caridade [e São Francisco de Paula], 
devendo perguntar-se primeiro ao governador daquela ilha a causa da diferença. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 115.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4171.  
 

4172.  [ant. 1758, Setembro, 11] 
REQUERIMENTO de Vitorino António de Meneses ao rei [D. José I] solicitando ajuda de custo idêntica à 
que fora concedida aos tenentes que vinham com ele da Índia, porque a nau São Francisco Xavier em que 
vinham chegou à Bahia sem poder continuar viagem e eles precisaram de ajuda para o transporte, 
enquanto ele se ofereceu ao vice-rei do Brasil, conde de Arcos, [Marcos José de Noronha e Brito], para 
comandar a corveta de Sua Majestade que levava degredados a São Tomé, onde serviu com a patente de 
sargento-mor do terço dos auxiliares e depois como tenente-general das tropas por promoção da Câmara e 
do governador, mas regressando a [Portugal] chegou doente e necessitado de meios para subsistir.  
Obs.: consulta a 15 de Set 1758; anexo: aviso. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 116.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4172.  
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4173.  1758, Setembro, 26, Lisboa 
CARTA do solicitador da Fazenda Real, Francisco de Sales Rodrigues, ao rei [D. José I] sobre remeter a 
Angola as sentenças proferidas contra o capitão António da Silva Guimarães, por este ter negociado 
enquanto servia de escrivão da Fazenda Real daquele reino, tendo chegado a perder a serventia do ofício. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 117.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4173.  
 

4174.  [post. 1758, Outubro, 14] 
LISTA do [secretário do governo de Angola], João José de Lima, remetida a Sua Majestade através do 
Conselho Ultramarino, relativa aos serviços do capitão de cavalos José Leitão de Figueiredo, do tenente de 
Infantaria Salvador Soares de Faria e do alferes de Infantaria Luís Prates David.  
Obs.: data aferida pelo dia da tomada de posse do governador António de Vasconcelos. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 77.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4174.  
 

4175.  [ant. 1758, Outubro, 19] 
REQUERIMENTO de Alexandre Mendes ao rei [D. José I] solicitando provisão de licença para poder enviar 
uma embarcação do porto da cidade da Bahia ao de Benguela, para resgatar escravos. 
Anexo: requerimento e bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 118 e 119.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4175.  
 

4176.  1758, Outubro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
sua chegada e tomada de posse, da má leva de gente que trazia, vindo muitos a falecer e sendo velhos os 
naturais da ilha da Madeira, do estado dos quartéis e das fortalezas, nomeadamente a de São Pedro e a 
de São Miguel, à qual faltava uma cisterna e pedreiros experientes; referindo a constituição e o estado do 
Regimento, da Companhia de artilheiros e das companhias de cavalos; afirmando que os armamentos e 
géneros que deveriam ter sido enviados ao seu antecessor, [conforme provisão de 9 de Agosto de 1754] 
não tinham chegado; referindo que visitara o presídio de Benguela e achara a fortaleza incapacitada, 
remetendo um plano para a fazer de pedra e cal; dando conta da urgência de gente e casais das ilhas dos 
Açores ou de Cabo Verde, para as tropas, os presídios e as vizinhanças, além de serralheiros e o 
engenheiro já nomeado, [a carta de 2 de Janeiro de 1759 reitera a falta de armamento, assunto que dera 
azo a averiguações desde a carta de Outubro]. 
Obs.: ver consulta de 27 de Outubro de 1759, em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 224-
225; ver planta da fortaleza em AHU_CARTm_001_D.271; juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real, em virtude do conteúdo e da data coincidirem; 
anexo: ofícios, provisão (cópia), informações, cartas, relação (cópia), escrito e lembretes. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 1, 2 e 3; cx. 41, doc. 120-A. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4176.  
 

4177.  1758, Outubro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real], sobre a impossibilidade de expedir a nau, por 
estar muita gente doente em terra e pela falta de víveres que se vivia devido à falta de chuva 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 120.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4177.  
 

4178.  1758, Outubro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [sargento-mor do Regimento de Infantaria da cidade de Luanda], José António Serrão, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a sua chegada 
àquele reino, as doenças e mortes que vitimaram muitas das pessoas da nau, escapando apenas os 
oficiais militares devido à boa alimentação proporcionada pelo capitão-de-mar-e-guerra Francisco Miguel 
Aires; remetendo um requerimento solicitando provimento no posto de tenente-coronel do seu Regimento, 
em virtude do falecimento de António da Fonseca Coutinho.   
AHU-Angola, cx. 41, doc. 121.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4178.  
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4179.  [ant. 1758, Novembro, 14] 
REQUERIMENTO de Manuel Simões de Oliveira, natural da comarca de Coimbra, ao rei [D. José I] 
solicitando perdão do degredo para Angola e restituição à liberdade, porque fora sentenciado por ter 
consigo um canivete de aparar penas, mas ele era barbeiro e um parente pedira-lhe para amolar o dito 
canivete.  
Anexo: aviso. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 122.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4179.  
 

4180.  1758, Dezembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Pedras [Negras], sendo candidatos Manuel António da Guerra, Pascoal Correia 
Freire de Andrade, José Caetano da Serra, António Machado da Costa e Manuel de Lemos de 
Vasconcelos. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 123; cx. 88, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4180.  
 

4181.  1758 
INFORMAÇÃO dada pelo senhorio José Ferreira, morador em Lisboa, sobre o particular que tinha com o 
Francisco Ferreira Veloso, capitão da galera Santa Ana e Santa Isabel, devido aos maus tratos que deu a 
Estevão da Silva e aos prejuízos que causou ao senhorio; referindo que o capitão António da Silva 
Guimarães não aceitou a procuração que lhe foi passada, ficando o caso na tutela do juízo dos ausentes, 
sendo tesoureiro geral dele José Vieira de Araújo. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 124.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4181.  
 

4182.  1759, Janeiro, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre os efeitos que teria a liberdade de 
comércio dos sertões, prevista no alvará de 11 de Janeiro de 1758, decidindo não publicar a lei e aguardar 
decisão, apesar de ter logo facilitado o que tocava às licenças; referindo que a causa da decadência 
daqueles estados era a falta de religião e os abusos dos degredados, sendo necessário barbadinhos 
italianos, porque existiam apenas cinco em toda a conquista, não podendo baptizar e confessar todos os 
súbditos do Príncipe do Sonho e dos potentados; pedindo casais das ilhas dos Açores para serem divididos 
pelos presídios, onde quase não havia brancos. 
Anexo: ofício (minuta). 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 5 e 4  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4182.  
 

4183.  1759, Janeiro, 4, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a dúvida que teve em publicar a lei do livre 
comércio dos sertões e os benefícios de serem os governadores a tirar residência aos capitães-mores e a 
nomear regentes para os presídios até que o rei deferisse as consultas respectivas; referindo que as 
nomeações feitas pelo Conselho Ultramarino originavam vários providos para o mesmo posto, como 
sucedia com Benguela, onde se falava de num terceiro nomeado, Apolinário Francisco [de Carvalho], 
enquanto as nomeações dos governadores evitariam que os postos recaíssem em mulatos, fuscos e 
negros sem merecimento; defendendo que o Conselho devia prover pessoas menos ambiciosas e que 
conhecessem a língua e os costumes, para não arruinarem aquele reino com negócios feitos à sombra dos 
soldos e dos salários que recebiam. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 7 e 6.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4183.  
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4184.  [post. 1759, Janeiro, 4], [São Paulo da Assunção de] Luanda  
OFÍCIOS (minutas) do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real], de 2 e 4 de Janeiro, 
respectivamente sobre a falta de armamento, alcatrão, artilharia e um engenheiro, e sobre os benefícios de 
os governadores tirarem residência aos capitães-mores e nomearem regentes para os presídios até à 
nomeação régia. 
Obs.: ver a carta de 2 de Janeiro em  AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4176  e carta de 4 de Janeiro em  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4183. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 4.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4184.  
 

4185.  1759, Janeiro, 6, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre as averiguações à produtividade e às 
despesas das minas de ouro [no rio] Lombige, e os danos causados ao comércio e à agricultura; referindo 
as explorações do missionário carmelita do padre frei Lourenço de Jesus Maria, no Bango Aquitamba, com 
o mineiro Caetano Álvares, as acções do prior frei Francisco de Santa Maria, os exames feitos por 
[Simeão] Pereira [Bravo], os cuidados do governador [D. António Álvares da Cunha], os poucos resultados 
dos exames aos rios Lombige, Zenza, Dande, Lifua, Calumbo e Lobo, os negros que trabalharam, fugiram 
e morreram nas minas, a morte de muitos soldados e cavalos; considerando que as minas eram um 
desperdício, libertara o soba de Bango Aquitamba e o mineiro Caetano Álvares e desmantelara o arraial.  
Anexo: ofício e ofício (minuta). 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 9, 8 e 10.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4185.  
 

4186.  1759, Janeiro, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a carta do seu antecessor [D. António 
Álvares da Cunha], de 25 de Maio de 1757, acerca das notícias dadas pelos descobridores enviados às 
terras de Cassanje; explicando que à falta de homens de préstimo, foram naquela diligência Manuel 
Correia Leitão e António Rodrigues Grizante e pouco apuraram; defendendo que a comunicação se devia 
fazer por Benguela porque os sertões eram mais sadios e evitava-se que os holandeses do Cabo da Boa 
Esperança entrassem no Monomotapa antes de [Portugal] lá estabelecer presídios e feitorias, sendo 
necessário para isso geógrafos, soldados com oficiais indiáticos, engenheiros e oficiais, um presidio junto 
ao rio Cuango e outros entre Olo e Luango para separar os estados gentios e evitar os prejuízos do 
comércio deles com os estrangeiros; referindo que controlado o Príncipe do Sonho a conquista poderia ir 
da boca do Zaire até à nascente do Cuango.  
Anexo: ofício (minuta) e certidão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 11; cx. 41, doc. 59; cx. 39, doc. 89.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4186.  
 

4187.  1759, Janeiro, 8, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre desejar para si a graça concedida ao seu 
antecessor [D. António Álvares da Cunha], a título pessoal, de na sua ausência o governo ficar a cargo do 
Bispo [frei Manuel de Santa Inês], e não da patente mais graduada, pedindo que Sua Majestade definisse a 
substituição interina do governo, porque o Bispo poderia faltar e deveriam ser excluídos os que não fossem 
filhos de Portugal, indicando o nome de João Monteiro de Morais e propondo-o para tenente-coronel, 
ficando assim a ser o oficial de maior patente. 
Obs.: ver  AHU_CU_001, Cx. 43, D. 4008; anexo: ofício e ofício (minuta).  
AHU-Angola, cx. 42, doc. 12, 13 e 14. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4187.  
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4188.  1759, Janeiro, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, em resposta à carta de 23 de Maio de 1758, 
relativa à conta tomada aos administradores do contrato da saída dos escravos de Angola, ordenando que 
cobrasse do contrato o que era devido à Fazenda Real; tendo o administrador do contrato, José Rodrigues 
Baía, afirmado que os Torres, seus constituintes, o quiseram arruinar e matar com desgostos, 
conseguindo-o em relação ao seu companheiro João da Costa Vilas Boas.  
Obs.: a família Torres era composta por D. Maria Teresa de Abreu, viúva de Estevão Martins Torres, mãe 
de Manuel Barbosa Torres e de António Martins Torres; anexo: mapas e cartas precatórias.  
AHU-Angola, cx. 42, doc. 16, 15 e 59; cx. 43, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4188. .  
 

4189.  1759, Janeiro, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a falta de registos de contas e de 
resoluções régias, a abundância de ferro nas jurisdições do Golungo, Ambaca, Cambambe e Caconda, 
sendo usado pelos negros nas ferramentas e armas que usavam e que negociavam; considerando que se 
o custo da extracção do ferro fosse proveitoso, o rei poderia enviar homens salariados e instrumentos 
próprios, e estabelecer fundições que dariam vantagens à Fazenda Real e aos seus vassalos; remetendo 
pedras ferruginosas e terra de onde os negros do Golungo extraiam ferro e aço, não usando o último por 
ignorância. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 18 e 19. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4189.  
 

4190.  [post. 1759, Janeiro, 18], [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIOS (minutas) do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real], de 10 e 18 de Janeiro, 
respectivamente sobre a conta dos administradores do contrato da saída dos escravos de Angola e a falta 
de registos de contas e resoluções régias. 
Obs.: ver carta de 10 de Janeiro em  AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4188 e a de 18 de Junho em  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4189. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4190.  
 

4191.  1759, Janeiro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO dos papéis de serviço do sargento supra de uma companhia do Regimento de Infantaria paga da 
guarnição de Luanda, Francisco José da Silva. 
Obs.: auto parcialmente numerado. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4191.  
 

4192.  1759, Janeiro, 26, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre as ordens dadas ao seu antecessor [D. 
António Álvares da Cunha] para trazer cavalos das ilhas de São Tomé e do Príncipe, onde causavam 
estragos, oferecendo o posto de sargento-mor da Ordenança de Benguela a António Carneiro para ele ir 
buscar os animais com o navio que ali tinha à espera de carregar escravos; explicando que fretar um navio 
de propósito para aquele efeito era dispendioso, sendo preferível construir uma corveta nos estaleiros do 
Brasil para aqueles transportes, podendo a corveta andar entre Angola, São Tomé e os portos do Brasil, 
com várias mercadorias; referindo que os cavalos de São Tomé e de Pernambuco se adaptavam ao clima, 
ao contrário dos do Rio [de Janeiro], e que seria conveniente trazer éguas de São Tomé para se fazer 
criação no Dande ou no Bengo; explicando as razões porque o gentio temia a cavalaria.  
Anexo: ofício e ofício (minuta).  
AHU-Angola, cx. 42, doc. 25, 22 e 23. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4192.  
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4193.  1759, Janeiro, 29, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a falta de oficiais subalternos e de 
soldados, o prejuízo que os soldos pagos em farinha causavam à cidade e à Fazenda Real, a injustiça de o 
coronel e o tenente-coronel terem soldos elevados e pouco trabalho e a desproporção entre os soldos do 
capitão e do sargento-mor com o dos subalterno; referindo ainda os problemas decorrentes do pagamento 
dos soldados ser em cobre, farinhas e fardamento, pedindo nova forma de soldo que aumentasse a porção 
de cobre, diminuísse a de farinha e melhorasse o fardamento.  
Obs.: foram anexos a cartas e ofícios do governador de 15 de Fevereiro e de 23 de Maio de 1759, e a carta 
do conde da Cunha, ex-governador de Angola, D. António Álvares da Cunha, de 24 de Março de 1760, 
todas sobre o plano para regular os soldos dos militares de Angola; anexo: ofícios, ofício (minuta), mapas e 
cartas. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 27, 28, 29, 66 e 67.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4193.  
 

4194.  1759, Fevereiro, 4, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, respondendo ao ofício do secretário de 25 de 
Janeiro de 1758, enviado ao seu antecessor [D. António Álvares da Cunha], acerca das medidas com que 
se arqueavam os navios de escravos, o numero de escravos levados em condições de não perderem a 
vida, o espaço que tinham para se mexer e respirar, os mantimentos e água disponíveis; solicitando o 
envio de cópia das leis e ordens remetidas àquele governo sobre aquelas matérias.  
Obs.: ver  AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4135. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4194.  
 

4195.  [ant. 1759, Fevereiro, 5] 
REQUERIMENTO do ajudante de sala do governador de Angola, João Monteiro de Morais, ao rei [D. José 
I] solicitando a reforma da consulta do Consulta do Ultramarino que há dois anos lhe remunerara os 
serviços com o hábito de Cristo, alegando que a consulta não chegara a ter despacho, que essa demora o 
prejudicava e que as consultas sem resolução após seis meses eram reformadas. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4195.  
 

4196.  [ant. 1759, Março, 13] 
REQUERIMENTO do nomeado para o posto de capitão-mor de Benguela, Apolinário Francisco de 
Carvalho, ao rei [D. José I] solicitando provisão para vencer os soldos por ajuda de custo, desde o dia do 
embarque, tal como fora concedido aos que foram antes dele para aquele reino. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4196.  
 

4197.  1759, Março, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Caconda, sendo candidatos Domingos Gonçalves, Manuel Rodrigues da Silva, 
António Luís de Sousa e Castro, António Manuel, João de Sequeira de Faria e Melo, António José de Brito 
Freire e António José de Miranda 
Obs.: m. est.; anexo: requerimentos, informação e bilhete.  
AHU-Angola, cx. 42, doc. 41, 20 e 32.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4197.  
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4198.  1759, Março, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Ambaca, sendo candidatos António Manuel, Manuel Rodrigues da Silva, Manuel 
de Lemos e Vasconcelos, Domingos Gonçalves, António José de Brito Freire, Bernardo António de Almeida 
[Souto Maior] e António Machado da Costa. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 185v-186v; anexo: requerimentos, certidão, 
informações de serviço, autos de papéis de serviço e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 39, 35, 36 e 52. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4198.  
 

4199.  1759, Março, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Cambambe, sendo candidatos António Luís de Sousa e Castro, Manuel 
Rodrigues da Silva, Manuel de Lemos e Vasconcelos, João de Sequeira de Faria e Melo, António José de 
Brito Freire e António José de Miranda. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 186v-187; anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 40.  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4199.  
 

4200.  1759, Março, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, em resposta à carta do secretário de 27 de Abril 
de 1758, sobre a petição de João Dassier, e as providências a tomar para que o suplicante fosse 
embolsado da dívida alcançada, a 13 de Abril de 1739, contra José da Costa Faria. 
Anexo: ofício.  
AHU-Angola, cx. 42, doc. 43 e 42. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4200.  
 

4201.  1759, Março, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, em resposta à carta do secretário de 23 de Maio 
de 1758, informando que a maior parte dos recrutas que chegaram àquele reino, de entre os dos ilhéus e 
os degredados, haviam morrido; dando conta que os da ilha da Madeira eram inertes e os demais ladrões e 
que não faziam falta ao Reino, e que dos que vieram como ferreiro, pedreiro ou carpinteiro, nenhum servia 
para tais ofícios. 
Anexo: ofício.  
AHU-Angola, cx. 37, doc. 110. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4201.  
 

4202.  [post. 1759, Março, 17, São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIOS (minutas) do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real], de 15 e 17 de Março, 
respectivamente sobre a dívida que José da Costa Faria tinha com João Dassier, e o falecimento dos 
recrutas enviados para Angola. 
Obs.: ver carta de 15 de Março em  AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4200 e a carta de 17 de Março em  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4201. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4202.  
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4203.  1759, Março, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, em resposta à carta do secretário de 26 de Maio 
de 1758, informando que Guilherme Joaquim Pais [de Meneses] partira para o Rio [de Janeiro] e que 
aguardavam o novo capitão engenheiro, apesar de haver trabalho para dois ou três, porque o relatório dos 
presídios dava conta de ser precisa muita intervenção; referindo que comprara armas e remetera algumas 
a Benguela e Caconda, mas que esperava que Sua Majestade autorizasse a compra de mais na Bahia; 
dando conta que necessitava de serralheiros ou armeiros salariados para conservarem as armas e que 
havia contrabandistas no sertão. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4203.  
 

4204.  1759, Março, 24, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre ter executado a resolução tomada a 17 de 
Fevereiro de 1755, na junta realizada no tempo do seu antecessor, na qual o Bispo [frei Manuel de Santa 
Inês] se queixara que a falta de côngruas dificultava a colocação de párocos no sertão, tendo-se decidido 
pagar aos clérigos uma verba anual até que Sua Majestade decidisse o que deviam vencer, já que os 
missionários regulares eram pagos por paroquiar e os clérigos não tinham como se sustentar, sendo 
imperativo que se mantivessem entre a gentilidade, conforme impunha a provisão do tribunal de Mesa da 
Consciência e Ordens de 22 de Abril de 1739, apesar de não se poderem manter vigários permanentes; 
afirmando que a forma de convocar a junta era pouco decente para a autoridade do governador, porque 
não se realizava em sua casa, mas no Colégio dos Jesuítas; explicando porque não concordava com a 
decisão do seu antecessor [D. António Álvares da Cunha] de haver um cofre no dito colégio para guardar o 
dinheiro das missões, em vez do dinheiro estar na posse do tesoureiro das missões, Tomás da Silva 
Baptista. 
Anexo: oficio, oficio (minuta), provisões (cópias) e termos (cópias de capítulos). 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 49 e 45. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4204. 
 

4205.  1759, Março, 24, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a representação dos cónegos acerca dos 
ornamentos na Sé; explicando que as roupas e os paramentos da sacristia eram indignos, estranhando que 
o cabido tivesse deixado uma igreja de protecção real chegar àquele estado, pedindo providências porque 
a Sé não tinha rendimentos para suprir aquelas necessidades; remetendo o rol feito pelo cabido do que era 
mais urgente, e o pedido da verba anual que costumavam receber da Fazenda Real; pedindo autorização 
para reparar a tribuna e o presbitério da igreja. 
Anexo: ofícios, ofício (minuta), listas e certidões. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 53, 46, 50 e 51. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4205. 
 

4206.  1759, Março, 27, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, remetendo os mapas do rendimento e despesa 
da Fazenda Real em 1758 e informação detalhada dos direitos dos escravos embarcados para o Brasil, 
[indicando o destino dos navios, o nome dos capitães e das embarcações, o total de escravos em cada 
uma e os valores dos direitos e das preferências]. 
Anexo: mapas. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 54, 33 e 34. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4206. 
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4207.  [post. 1759, Março, 27, São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIOS (minutas) do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real], de 18 e 27 de Março, o primeiro 
sobre a necessidade de armas, serralheiros e engenheiros naquele reino e o segundo sobre o rendimento 
e despesa da Fazenda Real em 1758 e os direitos dos escravos embarcados para o Brasil.  
Obs.: ver carta de 18 de Março em  AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4203 e carta de 27 de Março em  
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4206. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4207. 
 

4208.  1759, Março, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre o seu estado de saúde, as suas cartas de 
8 e 29 de Janeiro e de 20 de Março acerca da necessidade de definir a substituição do governo, alterar o 
pagamento em farinhas [aos soldados] e nomear um [português] para tenente-coronel, propondo para tal 
João Monteiro [de Morais]; estranhando o provimento de Apolinário Francisco [de Carvalho] para capitão-
mor de Benguela, porque enquanto capitão-mor de Ambaca fora responsável pela deserção do jaga 
Calandula, o mais leal vassalo; afirmando que ao devolver o adiantamento que recebera de Sua Majestade 
ficara lesado em quatro meses e meio de soldos, em relação aos seus antecessores; referindo ainda que 
fora satisfeita parte da dívida para com [João] Dassier. 
Anexo: provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4208. 
 

4209.  1759, Março, 28, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], Sebastião José de Carvalho e Melo, enviando cópias das cartas que remetera ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim [da Costa Corte Real]; referindo o respeito 
pelas opiniões do seu antecessor, a questão das minas, a jornada de Cassanje, as contas da Bahia, o 
criado Salvador Soares [de Faria], a acção indigna do capitão-mor de Massangano, José Diogo [Pereira da 
Serra e a sua substituição por Caetano Correia da Silva], a conveniência de o Conselho Ultramarino 
esperar as propostas dos governadores antes de prover as capitanias-mores e a culpa dos capitães-mores 
na ruína daquele reino, referido que Francisco Roque começara a guerra com a Ginga e Apolinário 
Francisco [de Carvalho] expulsara o jaga Calandula; referindo as suas cartas de 8 e 29 de Janeiro e a 20 
de Março sobre a necessidade de definir a substituição do governo, alterar o pagamento [dos soldados] em 
farinhas e nomear um [português] para tenente-coronel, para o que propunha João Monteiro [de Morais]; 
afirmando que proibira de sair do porto uma nau da Companhia do Pará por não levar capelão; referindo o 
merecimento de João Álvares Pamplona e o prejuízo que ele signatário tivera ao devolver o adiantamento 
que recebera de Sua Majestade ficando lesado em quatro meses e meio de soldos. 
Obs.: no verso consta parte de uma carta sobre a incompetência do sargento-mor que fora com o 
governador e um memorial do juiz de fora, que pedia licença para casar; ver  AHU_CU_001, Cx. 46, D. 
4219. 
Anexo: provisão (cópia), declaração (cópia) 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. 45, D. 4209. 
 

4210.  1759, Abril, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do sargento-maior de Infantaria [de Angola], José António Serrão, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre estar vago o posto de tenente-coronel do 
Regimento de Infantaria, ao qual se candidatara, pedindo a intervenção do secretário para que os seus 
requerimentos não fossem esquecidos, nem os seus merecimentos e anos de serviço  
AHU-Angola, cx. 42, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4210. 
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4211.  [ant. 1759, Abril, 28] 
REQUERIMENTO do [contratador] dos escravos de Angola, Manuel Barbosa Torres, através dos seus 
administradores, ao rei [D. José I] solicitando provisão para que, em observância das condições do contrato 
iniciado em 1754 e que findava no presente, lhe aceitassem as letras seguras passadas pelos 
administradores para o Rio de Janeiro ou Pernambuco, para desconto das livranças que o contratador dera 
à Fazenda Real, e dessa forma ficassem ajustadas as contas daquele contrato. 
Obs.: contrato é doc. impresso; anexo: contrato (condições)  
AHU-Angola, cx. 42, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4211. 
 

4212.  1759, Abril, 30, Lisboa 
OFÍCIO de Francisco Miguel Aires ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real, sobre a viagem que fez de Angola à [cidade de São Salvador da] Bahia [de Todos os 
Santos], levando o ex-governador de Angola, D. António Álvares da Cunha, que ficou naquela capitania 
convalescendo; afirmando que na nau vieram da Bahia dez padres jesuítas estrangeiros; remetendo um 
mapa da madeira que vinha a bordo da nau Nossa Senhora da Caridade e São Francisco de Paula. 
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4212. 
 

4213.  1759, Maio, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a carta de 18 de Março acerca dos 
negociantes do sertão introduzirem ali pólvora e armas; pedindo que as naus da Companhia do Grão-Pará 
trouxessem o que pedira em carta de 2 de Janeiro; mencionando que arrecadara pólvora para evitar riscos 
numa cidade onde as casas estavam cheias daquele género, outras eram de palha e onde os negros 
usavam cachimbos e fogos, não tendo pretensão de evitar o contrabando, porque era impossível fazê-lo 
num reino aberto por mar e terra; aconselhando que a pólvora viesse nos navios da Companhia, que a 
antiga fosse vendida aos negociantes e que se fizesse um armazém encostado ao forte de São Pedro, 
porque assim nunca faltaria pólvora aos presídios, facilitava-se o negócio e garantia-se a segurança da 
cidade; dando conta que continuava à espera de engenheiro, peças da nova invenção e gente. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4213. 
 

4214.  1759, Maio, 21, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a chegada de algumas embarcações de 
Pernambuco com arqueações mais reduzidas do que as que se fizeram no passado e do risco dos donos 
dos navios navegarem os escravos para outras partes onde as arqueações não fossem tão reduzidas.  
AHU-Angola, cx. 42, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4214. 
 

4215.  1759, Maio, 22, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a doença o ter impedido de responder à 
carta de 23 de Maio, acerca das leis de 11 e 20 de Janeiro; referindo que continuara a dar licenças a quem 
as pedia, que faltavam moradores na cidade apesar de ter havido mais casamentos, que recrutara várias 
pessoas para o Regimento, algumas entre os 12 e os 13 anos antes que fugissem para o mato; dando 
conta da falta de religião, da venda de crias negras ou pardas para o Brasil, da passagem de ladrões e 
ciganos degredados pelo Santo Ofício para o gentio bravo, prejudicando o comércio em Benguela e 
Caconda, sendo preferível usá-los nas galés. 
Anexo: listas. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4215. 
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4216.  1759, Maio, 24, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
morte do capitão-mor de Ambaca, António José da Mota Leite, depois de prestar homenagem e antes de 
tomar posse do lugar, propondo para aquele posto Manuel da Silva Vieira, natural daquela cidade e que 
servia de feitor, em virtude de ter servido bem a regência do Golungo e do Icolo, e de ter apaziguado os 
dembos Ambuela e Ambuíla, sendo a pessoa certa para uma jurisdição ameaçada de levantamento e 
arruinada pelos excessos dos capitães-mores anteriores. 
Obs.: pequenas discrepâncias textuais com o ofício dirigido ao secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real; anexo: ofício e informação. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 68 e 69. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4216. 
 

4217.  1759, Maio, 25, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre ter enviado Manuel da Silva Guimarães, 
em segredo, tirar residência ao capitão-mor fusco de Ambaca, Domingos Ferreira da Assunção, antecessor 
do defunto António José de Mota Leite, devido aos excessos cometidos; explicando que nomeou o 
sindicante Manuel da Silva Guimarães para capitão-mor interino, propondo-o para o posto, porque o 
julgava capaz de atrair de novo o soba Calandula, evitar a fuga dos habitantes dos sobados e o 
levantamento de cinco sobas; alertando para a necessidade de o Conselho Ultramarino esperar as 
propostas dos governadores antes de prover as capitanias-mores, porque só eles conheciam quem era ou 
não capaz, dando como exemplos os maus provimentos de Francisco Roque, João Pereira Macau, Pedro 
Matoso [de Andrade], Apolinário Francisco [de Carvalho], António José da Mota Leite e José Diogo Pereira 
[Serra]. 
Anexo: auto crime e certidão.  
AHU-Angola, cx. 42, doc. 70, 37 e 58. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4217. 
 

4218.  1759, Maio, 27, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a proposta que fizera de tenente-coronel 
ao Conselho Ultramarino, a necessidade de se precaver a substituição daquele governo, caso se ausente e 
o Bispo não o pudesse substituir, reiterando que só João Monteiro [de Morais] seria adequado para suprir a 
falta de governador e de tenente-coronel, posto que Frederico Jacob Weinholtz servia, mas que seria 
proferível reformá-lo por estar incapacitado e colocar no seu lugar o dito João Monteiro; pedindo para o 
secretário remediar o caso dos seis meses de soldo que não recebera, por descuido ou equívoco do seu 
procurador.  
Obs.: m. est.; anexo: provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4218. 
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4219.  1759, Maio, 27, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], Sebastião José de Carvalho de Melo sobre a carta 28 de Março, as cópias das cartas que 
enviou, o respeito que tinha pelas opiniões do seu antecessor, as minas, a jornada de Cassanje, a culpa do 
tenente do Regimento Salvador Soares [de Faria], a proposta de João Monteiro de Morais para tenente-
coronel e para substituto do governo, a qualidade do Regimento, a desobediência e prisão do capitão do 
Regimento António João de Meneses, o pouco préstimo e ganância do sargento-mor, a reforma que se 
deveria dar ao capitão mandante e ao tenente-coronel Frederico Jacob Weinholtz, a proibição de saída que 
dera a uma nau da Companhia do Pará por querer sair sem capelão, as vantagens de uma companhia 
para Cassanje, a capacidade de José Rodrigues Baía e os procedimentos do caixeiro da Companhia do 
Pará, Manuel da Costa Pinheiro, protegido por Estevão José de Almeida; dando conta da má conduta do 
[capitão-mor de Massangano], José Diogo Pereira [da Serra] e a sua substituição [por Caetano Correia da 
Silva], o requerimento do juiz de fora que pedia licença para casar, o merecimento de João Álvares 
Pamplona, os obséquios prestados pelos padres da Companhia, as obras que mandou fazer no palácio, o 
prejuízo que teve em virtude do seu procurador não ter pedido os meses de soldo que receberam os 
governadores anteriores, o roubo do capitão João de Araújo Lima, o desgosto que teve com João Xavier e 
a falta de engenheiro que sucedesse ao oficial de Artilharia. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4219. 
 

4220.  [ant. 1759, Julho, 7] 
REQUERIMENTO de António Manuel Lisboa ao rei [D. José I] solicitando o hábito de Cristo, com tença e 
faculdade de renunciar num parente seu, alegando os vinte e sete anos de serviço em Angola, para onde 
foi servir voluntariamente por seis anos, facto que lhe garantiria o dito hábito. 
Obs.: ver consulta de 7 de Julho de 1759, em AHU_CU_CONSULTAS DE MERCÊS GERAIS, Cod.  88, fl. 
299v-300v; anexo: requerimento, autos, conhecimento, informação e informação de serviço.  
AHU-Angola, cx. 49, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4220. 
 

4221.  1759, Julho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do governador de Angola, D. António 
Álvares da Cunha, de 9 de Fevereiro de 1758, sobre outra, dando conta de estarem prontas as fortalezas 
de São Pedro e São Miguel, de faltarem nelas oficiais e soldados na repartição de Artilharia, afirmando que 
encontrara o corpo de artilheiros composto por negros buçais e velhos, governados por um tenente-general 
incapaz, Bernardo Gomes Cruz, natural daquele reino, que falecera pouco depois, havendo apenas um 
condestável doente e um ajudante bêbedo; afirmando que apesar do seu regimento não lhe dar faculdade 
para dar patentes de Artilharia, em 1754 e 1756 colocara editais para o lugar de capitão de artilheiros, 
vendo-se obrigado a convencer o capitão de Infantaria de Caconda, José Vieira de Araújo, a aceitar o 
lugar; dando conta que o cartório se tinha perdido, que faltavam livros da Artilharia e que pelo livro quarto 
se via que haviam sido capitães de Artilharia Cristiano Andrés, João Nunes Machado, António Dantas, 
Manuel Cristiano, alguns por nomeação dos governadores, pedindo por isso que a confirmação do posto 
fosse concedida a José Vieira de Araújo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 222-223; anexo: carta e carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 73; cx. 41, doc. 75 e 67-A.  
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4221. 
 

4222.  1759, Julho, 24, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo ensaiador-mor do reino e suas conquistas e da Real Casa da Moeda, Vitorino 
dos Santos Pereira, e do fundidor do ouro da mesma casa, Bento Dias Pereira Chaves, atestando quanto 
quebrara o ouro em pó que fundiram, que lhes fora entregue pelo tesoureiro da Casa da Moeda, Bernardo 
dos Santos Nogueira, com a informação que viera de Angola. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4222. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 724 / 1286 

 

4223.  [ant. 1759, Julho, 30] 
REQUERIMENTO do padre António Rodrigues da Costa ao rei [D. José I] solicitando alvará de 
mantimento, em virtude de ir servir de adjutor da Sé de Angola. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4223. 
 

4224.  [ant. 1759, Julho, 30] 
REQUERIMENTO do padre José de Matos Moreira ao rei [D. José I] solicitando alvará de mantimento, em 
virtude de ir servir de tesoureiro da Sé de Angola. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4224. 
 

4225.  [ant. 1759, Agosto, 17] 
REQUERIMENTO do nomeado para capitão-mor do presídio de Muxima, Luís Pedro de Araújo e Silva, ao 
rei [D. José I] solicitando provisão para receber os soldos desde o dia do embarque, tal como fora sucedido 
aos que iam com a mesma graduação. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4225. 
 

4226.  [ant. 1759, Setembro, 5, Angola] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel Pinto da Fonseca, morador em Angola por seu procurador na Corte, 
Francisco Rebelo Pereira, ao rei [D. José I] solicitando provisão para poder citar o mamposteiro-mor dos 
cativos da capitania de Pernambuco, capitão Silvestre Vieira Cardoso, o escrivão Francisco Xavier Gaio e o 
procurador Bernardo Ribeiro Montes, daquele juízo, apesar dos privilégios que tinham, para demandar as 
perdas e danos que lhe causaram ao sequestrar e vender a escrava mulata, Maria, e o escravo preto, 
Francisco, que recebera por herança de Simão de Sousa Pereira e que estavam em poder da sua consorte 
na vila do Recife de Pernambuco. 
Obs.: ver consulta de 3 de Novembro de 1761 em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 27, fl. 29 a 31; 
anexo: bilhete, requerimentos, certidão e cartas. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 77; cx. 44, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4226. 
 

4227.  [ant. 1759, Setembro, 25] 
REQUERIMENTO do cirurgião-mor de Angola, Bernardo Lucas da Silva Rebelo, ao rei [D. José I] 
solicitando que o governador explicasse porque punha dúvida à provisão de 12 de Maio de 1758, que 
autorizara o suplicante a continuar a servir a dita ocupação naquele reino, onde servia com satisfação há 
quase sete anos, conforme as fés de ofícios e atestações do governador D. António Álvares da Cunha. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4227. 
 

4228.  [ant. 1759, Setembro, 25] 
REQUERIMENTO do ourives do ouro, André Pinheiro Leal, ao rei [D. José I] solicitando que da ajuda de 
custo ou do soldo do nomeado para capitão-mor de Muxima, Luís Pedro de Araújo [e Silva], lhe pagassem 
o que o dito Luís Pedro lhe devia, porque obtivera sentença contra ele e tendo-se-lhe feito penhora não lhe 
acharam bens para a execução da dívida. 
Anexo: mandado. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4228. 
 

4229.  1759, Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Pedras [Negras], por três anos, sendo candidatos João de Sequeira de Faria e 
Melo, José da Costa de Faria, José Gomes da Cruz e Manuel Rodrigues da Silva. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 194-195. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4229. 
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4230.  [ant. 1759, Setembro, 29] 
REQUERIMENTO do capitão da fortaleza de São Sebastião da Insandeira, José Rebelo de Macedo 
[Alarcão], ao rei [D. José I] solicitando que o requerimento se juntasse aos anteriores, onde pedira 
confirmação da patente passada pelo governador marquês do Lavradio, [António de Almeida Soares 
Portugal de Alarcão Eça e Melo], e nos que pedira provimento das capitanias [de Santos, Espírito Santo, 
Cambambe, Benguela e Caconda, nos quais alegara os serviços prestados por seu pai, avós e tios, 
Gonçalo Brandão de Castro e Domingos Vieira Rebelo], em virtude da Secretaria ter demorado a informar 
se a patente era vitalícia e se fora confirmada por Sua Majestade. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimentos, informação e carta patente.  
AHU-Angola, cx. 42, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4230. 
 

4231.  [ant. 1759, Outubro, 6] 
REQUERIMENTO do capitão-mor António Gonçalves de Carvalho, natural da ilha da Madeira, ao rei [D. 
José I] solicitando provimento de capitão de Granadeiros da guarnição da cidade [de Luanda]. 
Anexo: carta patente, certidões, alvará de folha corrida, informação e aviso. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4231. 
 

4232.  [ant. 1759, Outubro, 20] 
REQUERIMENTO do padre José Ribeiro de Almeida ao rei [D. José I] solicitando alvará de mantimento, 
em virtude de ir servir numa conezia da Sé do Bispado de Angola, que vagara com o falecimento do padre 
João de Almeida Vilar, a fim de poder receber da Fazenda Real a respectiva côngrua. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4232. 
 

4233.  [ant. 1759, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO do padre Baltasar Luís da Costa ao rei [D. José I] solicitando alvará de mantimento, em 
virtude de ir ter sido confirmado para o lugar de cónego da Sé de Angola, [pedindo posteriormente 
segundas vias do documento]. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4233. 
 

4234.  [ant. 1759, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria do Regimento pago de Angola, António João de Meneses, 
natural daquele reino, ao rei [D. José I] solicitando escusa do serviço real e ordens para que o governador 
lhe desse baixa para poder acudir à sua família, casa e fazendas, afirmando que tinha vários filhos a servir 
no mesmo Regimento e que era filho e neto de alguns dos principais daquele reino; [pedindo 
posteriormente segundas vias do documento]. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4234. 
 

4235.  1759, Outubro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
BANDO (cópia) do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, sobre as desordens 
e os ferimentos entre os pretos e gente ordinária terem origem no excesso de bebida, na multiplicidade de 
tabernas na cidade e na ambição dos taberneiros, ordenando que as tabernas fechassem às sete da tarde, 
não podendo o taberneiro vender nada da taberna depois dessa hora, e estivessem fechadas em dias 
santos, feriados, na quaresma e dias de procissão.  
AHU-Angola, cx. 42, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4235. 
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4236.  1759, Novembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento dos oficiais da Câmara da 
cidade de São Paulo da Assunção de Angola, solicitando privilégios idênticos aos que gozavam os 
cidadãos da cidade do Porto, tal como fora concedido aos oficiais da Câmara do Rio de Janeiro, de São 
Paulo [de Piratininga], da Bahia, do Maranhão e do Pará, alegando a honra e desinteresse com que 
aumentavam a Fazenda Real e o serviço prestado na restauração da cidade depois da invasão holandesa; 
o conselho analisou os pareceres dos procuradores da Fazenda e da Coroa e o do conde da Cunha, ex-
governador daquele reino, [D. António Álvares da Cunha]. 
Anexo: requerimento, alvará (registo), carta e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 86 e 88; cx. 41, doc. 42, 79 e 90. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4236. 
 

4237.  [ant. 1759, Novembro, 13] 
REQUERIMENTO do degredado Joaquim Tavares ao rei [D. José I] solicitando ordens para que o 
governador não o impedisse de embarcar para [Portugal], em virtude de ter cumprido o degredo e ter 
família e mulher na Corte, para onde desejava voltar. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4237. 
 

4238.  [ant. 1759, Novembro, 14] 
REQUERIMENTO de D. Isabel, viúva do capitão José Caetano da Serra, ao rei [D. José I] solicitando a 
devolução do requerimento que o seu marido fizera antes de falecer, e o termo de desistência assinado, 
em virtude do seu marido ter pedido a capitania-mor de Sidra ou do Espírito Santo, em remuneração dos 
seus serviços, tendo recebido a do presídio de Pedras [Negras, em Angola].  
Anexo: requerimento e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 152. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4238. 
 

4239.  [post. 1759, Novembro, 17, Lisboa] 
CATÁLOGO das ordens régias enviadas ao governador, ao Bispo e ao juiz de fora de Angola, [em 1759]. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4239. 
 

4240.  [ant. 1759, Novembro, 22] 
REQUERIMENTO de João de Crasto Guimarães, procurador e sócio de Estêvão José de Almeida, ao rei 
[D. José I] solicitando as ordens necessárias para que se pudesse administrar o contrato dos direitos de 
escravos de Angola, arrematado por 6 anos pelo seu constituinte, a principiar em 5 de Janeiro de 1760, 
apesar de o alvará de correr não estar pronto, alegando que o tempo que faltava para sair a embarcação 
que ia para Angola, na qual seguiria um caixa do contrato, não permitia ultimar e registar o alvará, nem 
imprimir as condições ou passar as ordens, comprometendo-se a aprontar o alvará e a remetê-lo para 
Angola na primeira embarcação disponível.  
Anexo: alvarás (minutas), alvará (cópia), contrato (minuta das condições), contratos (condições), certidões, 
recibos, decreto, informação e assentos.  
AHU-Angola, cx. 31, doc. 73; cx. 41, doc. 52, 61, 63, 64, 74 e 84.  
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4240. 
 

4241.  [ant. 1759, Dezembro, 12] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da Ordenança da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, 
Bento Pinheiro Falcão, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente passada pelo governador e 
capitão-general de Angola, [D. António Álvares da Cunha]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4241. 
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4242.  [ant. 1759, Dezembro, 14] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da Ordenança do distrito do Quanza, Manuel da Costa, ao rei 
[D. José I] solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general de Angola, 
[António de Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4242. 
 

4243.  [post. 1759] 
LISTA das cartas remetidas pela provedoria da Fazenda Real de Angola.  
AHU-Angola, cx. 41, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4243. 
 

4244.  [ant. 1760, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTO do padre António de Castro e Sousa ao rei [D. José I] solicitando alvará ou provisão de 
mantimento, em virtude de ter sido provido numa conezia penitenciaria da Sé do Bispado de Angola. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4244. 
 

4245.  [ant. 1760, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO do presbítero do hábito de São Pedro, Salvador da Silva Freire, ao rei [D. José I] 
solicitando alvará de mantimento para receber a côngrua, em virtude de ter sido apresentado na Igreja de 
Nossa Senhora dos Remédios da Praia, da cidade de Luanda, no Bispado de Angola. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4245. 
 

4246.  [ant. 1760, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO do catequizador serventuário das liberdades dos escravos que embarcavam de Angola 
para o Brasil, padre Custódio Barbosa Machado, ao rei [D. José I] solicitando provisão de prorrogação da 
serventia que lhe fora passada pelo governador daquele reino, António de Vasconcelos. 
Anexo: provisão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4246. 
 

4247.  [ant. 1760, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO do provido como sargento-mor do distrito do Dande, Manuel Correia Leitão, natural da 
cidade de São Paulo da Assunção de Angola, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente passada 
pelo governador António de Vasconcelos, tal como lhe confirmaram a patente do governador anterior D. 
António Álvares da Cunha. 
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4247. 
 

4248.  [ant. 1760, Fevereiro, 6] 
REQUERIMENTO do governador e capitão-general de Angola, frei António de Vasconcelos, ao rei [D. José 
I] solicitando provisão para receber os soldos por ajuda de custo, desde o dia do seu embarque, tal como 
fora concedido aos seus antecessores. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4248. 
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4249.  [ant. 1760, Abril, 19] 
REQUERIMENTO do provido como capitão da fortaleza de Santo Amaro na cidade de São Paulo [da 
Assunção de Luanda], Amaro Gomes da Cruz, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente que lhe 
passara o governador [António de Vasconcelos], depois da promoção de Custódio Simões da Silva. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4249. 
 

4250.  [ant. 1760, Abril, 19] 
REQUERIMENTO do provido como capitão da Infantaria da Ordenança da cidade de São Paulo da 
Assunção [de Luanda], Tomé da Silva Coutinho, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente 
passada o governador [António de Vasconcelos], quando António Magalhães Pereira deixou de poder 
servir o posto.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4250. 
 

4251.  [ant. 1760, Abril, 28] 
REQUERIMENTO do cavaleiro professo da Ordem de Cristo, Manuel de Beça Teixeira, ao rei [D. José I] 
solicitando o provimento no posto de tenente-coronel de Infantaria que estava a concurso em virtude de ter 
vagado com o falecimento de António da Fonseca Coutinho, alegando que servia desde 1747 em postos 
como tenente de cavalos da guarnição de Angola, com patente do governador [António de Vasconcelos], 
depois da promoção de Custódio Simões da Silva. 
Anexo: alvará de folha corrida e fé de ofícios (traslado). 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4251. 
 

4252.  [ant. 1760, Abril, 29] 
REQUERIMENTO de D. Luísa Apolónia de Oliveira, através do seu procurador, ao rei [D. José I] 
solicitando começar a receber a verba mensal destinada ao sustento dela e da família, que seria retirada 
dos soldos do seu marido, Luís Pedro de Araújo e Silva, que fora para Angola há três meses como capitão-
mor do presídio de Muxima. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4252. 
 

4253.  1760, Maio, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a obra do trem ter tirado a vista e 
arejamento à sua residência, pedindo autorização para fazer obras que garantissem a decência e 
comodidade da mesma.  
Obs.: juntou-se o ofício dirigido ao secretário de estado adjunto do conde de Oeiras, Francisco Xavier de 
Mendoça Furtado, por coincidir data e conteúdo; corresponde à carta n.º 1 do extrato existente em 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4269; anexo: ofícios. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 12, 11 e 13. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4253. 
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4254.  1760, Maio, 2, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a morte do tesoureiro das missões Tomás 
da Silva Baptista, a notícia sobre o atentado dos jesuítas, a passagem do cofre para a casa do novo 
tesoureiro, Tomé da Silva Coutinho, e o afastamento do reitor do colégio [da Companhia de Jesus] da 
Junta das Missões. 
Obs.: juntou-se o ofício dirigido ao secretário de estado adjunto do conde de Oeiras, Francisco Xavier de 
Mendoça Furtado, por coincidir data e conteúdo; corresponde à carta n.º 2 do extrato existente em 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4269; anexo: ofícios. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 14, 15 e 16. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4254. 
 

4255.  1760, Maio, 3, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre o segundo administrador do 
contrato [dos escravos e marfim], Manuel Cardoso da Silva, lhe ter entregado a carta do secretário de 21 
de Novembro, que o informava que o rei permitia que a Companhia do Grão-Pará [e Maranhão] vendesse 
os barris de pólvora e os caixões de armas que ali haviam sido empatados pelo regimento dos 
governadores.  
AHU-Angola, cx. 43, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4255. 
 

4256.  1760, Maio, 4, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre ter recebido as condições do novo 
contrato, com a carta do secretário de 13 de Agosto; dando conta que o depositário da Fazenda Real 
entregara logo ao segundo administrar do contrato [dos escravos e marfim], Manuel Cardoso da Silva, o 
produto das cinco embarcações que até aquela data tinham saído daquele porto, e dera conta do que 
rendera Benguela. 
Obs.: corresponde à carta n.º 3 do extrato existente em AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4269; anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 18 e 19 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4256. 
 

4257.  1760, Maio, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre as suas cartas de 25 de Outubro de 1758 
e de 2 de Janeiro de 1759, as razões da inutilidade da obra da fortaleza do mar e da indefensibilidade da 
cidade, referindo já não precisar dos obreiros que pedira para o fabrico da cal de pedra, tendo construído 
um forno em Muxima e sendo fácil o transporte da cal para Cambambe e Massangano. 
Obs.: juntou-se a carta dirigida ao rei a 2 de Julho e o ofício dirigido ao secretário de estado adjunto do 
conde de Oeiras, Francisco Xavier de Mendoça Furtado, por coincidir o conteúdo; corresponde à carta n.º 5 
do extrato existente em AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4269; anexo: ofícios. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 22, 23 e 24; cx. 47, doc. 50.  
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4257. 
 

4258.  1760, Maio, 8, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a chegada de António Carneiro de 
Magalhães, sem trazer cavalos de São Tomé porque os negros os haviam morto devido aos estragos que 
provocavam; dando conta que Carneiro de Magalhães trouxera 18 cavalos de Pernambuco e que na tropa 
existiam 44 no total; referindo a resolução de haver coudelarias no Dande, no Bengo e em Calumbo para 
evitar gastos inúteis, apesar da timidez do gentio para com os cavalos. 
Obs.: juntou-se o ofício dirigido ao secretário de estado adjunto do conde de Oeiras, Francisco Xavier de 
Mendoça Furtado, por coincidir data e conteúdo; corresponde à carta n.º 6 do extrato existente em 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4269; anexo: ofícios. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 25, 26 e 27. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4258. 
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4259.  1760, Maio, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para os postos vagos 
na praça de Luanda, e na companhia do presídio de Benguela, tendo o governador António de 
Vasconcelos proposto a 20 de Março os nomes de José António Serrão, Domingos da Fonseca Negrão e 
José Correia de Castro para o lugar do falecido tenente-coronel António da Fonseca Coutinho, e proposto 
ao rei para o mesmo posto João Monteiro de Morais, referindo as dúvidas para a nomeação de capitão da 
companhia que fora do capitão Rodrigo de Carvalho, propondo Francisco Manuel de Lira, António dos 
Mártires e Joaquim Marques Pereira, sugerindo para capitão da Companhia de Benguela, vago com a 
promoção do capitão Roque Vieira de Lima a mestre de campo, António Pereira Dinis e Manuel Ferreira 
dos Santos, para tenente da companhia da Artilharia sugeria Manuel Monteiro, para alferes Pedro Afonso 
Ferreira Gerês e para sargento do número dela, António Álvares Lima, não propondo mais ninguém por 
falta de pretendentes capazes porque receavam a incerteza do soldo, aconselhando a reforma do ajudante 
Domingos Rolhani; na carta de 20 de Maio o governador sugerira que o capitão José Vieira de Araújo 
ocupasse o lugar de capitão de Artilharia, vago com o falecimento de Manuel Cristiano, uma vez que já 
servia o lugar desde 1757, com patente do governador anterior [D. António Álvares da Cunha].  
Anexo: carta e carta (cópia), ofícios, ofício (minuta), certidões. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 28; cx. 42, doc. 45, 47, 48 e 63. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4259. 
 

4260.  [ant. 1760, Maio, 12] 
REQUERIMENTO de D. Catarina de Naves, viúva do conselheiro do Conselho Ultramarino e 
desembargador, Francisco Pereira da Costa, ao rei [D. José I] solicitando provisão para que o serventuário 
do ofício de tabelião do público, judicial e notas da cidade de São Paulo da Assunção de Angola, de que 
ela era proprietária, lhe pagasse a terça parte do rendimento do ofício, desde a data em que ela recebera a 
mercê em 1753, e não desde a data do decreto em 1758, porque seria prejudicada. 
Anexo: requerimento, alvará, bilhete 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 31 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4260. 
 

4261.  1760, Maio, 14, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a galera Nossa Senhora da 
Atalaia ter encalhado na enseada a norte de Cabo Negro, das notícias da expulsão dos Jesuítas [em 
Portugal] e da sua prisão na Bahia, do que fizera para que os religiosos não comunicassem entre si, os 
seus escravos não fugissem e os seus bens fossem inventariados, tendo passado provisão ao capitão-mor 
de Massangano, [Manuel Rodrigues da Silva], e às jurisdições de Muxima, Golungo, Icolo e Dande; dando 
conta das vantagens em usar no serviço real os escravos com ofício que os jesuítas tinham na cidade e a 
desconfiança em relação à pobreza destes religiosos; aguardando ordens acerca do destino dos leigos, 
dos padres de missa, dos de voto simples, das casas e dos ázimos do Bengo, alertando que os moradores 
não tinham dinheiro de contado para os comprar e que o seu arrendamento daria pouco, sendo preferível 
que a fazenda do Bengo fosse administrada pela Fazenda Real porque a farinha e milho que produzia fazia 
falta às tropas e aos cavalos, havendo fazendas que os sobas, os moradores e a Misericórdia afirmavam 
terem-lhes sido usurpadas; sobre os inconvenientes de irem congregados ou regulares para as escolas e 
ficarem com os bens, sendo preferível a Fazenda Real dar-lhes sustento, assim como aos carmelitas 
descalços e Terceiros, proibindo-lhes a posse de propriedades e fazendas; elogiando frei Manuel de 
Noronha, comissário dos seculares, e afiançando que os capuchos italianos e os [capuchinhos] 
portugueses eram ideais para a evangelização.  
Anexo: ofícios, portarias (cópias), bandos (cópias). 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 33, 20, 29, 30, 32 e 34. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4261. 
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4262.  1760, Maio, 17, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre o que fazia em relação aos 
jesuítas apesar de não ter recebido as ordens, que deveriam ter vindo na nau da companhia [que encalhou 
a] norte de Cabo Negro, não sabendo o que fazer aos seis leigos e aos sete padres de missa; remetendo o 
auto de devassa que mandara tomar ao que sucedera à [galera Nossa Senhora da Atalaia], desejando 
remeter preso o capitão piloto, [José Carvalho]; remetendo também uma carta que escrevera ao rei, 
congratulando-se com o facto de ter saído ileso do atentado, para que o secretário decidisse se a mesma 
deveria ou não subir à presença do rei. 
Obs.: m. est.; anexo: auto de devassa, carta e carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 37, 36 e 35. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4262. 
 

4263.  [ant. 1760, Junho, 2] 
REQUERIMENTO de D. Luísa Apolónia de Oliveira, mulher do nomeado para capitão-mor do presídio de 
Muxima, Luís Pedro de Araújo e Silva, ao rei [D. José I] solicitando entrada nos recolhimentos de São 
Cristóvão ou do Castelo, com o seu filho de dois anos, ficando isenta das propinas praticadas nos 
recolhimentos, continuando a receber a mesada que se tirava do soldo do seu marido, em virtude da nau 
Nossa Senhora da Oliveira onde o seu marido viajara para Angola ter sido apresada por um xaveco mouro 
de Argel e o seu marido ter sido feito escravo, deixando assim de receber os soldos e ficando ela 
desamparada sem a mesada.  
AHU-Angola, cx. 44, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4263. 
  

4264.  1760, Junho, 20, [São Paulo da Assunção de] Luanda  
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
adjunto ao conde de Oeiras], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a dificuldade em cumprir a 
resolução régia de vedar o negócio do Luango, precisando de presídios nas enseadas do Luango, 
Molembo, Cabinda e Angoy, porque o de São José de Encoje só vedava o negócio aos estrangeiros que 
introduziam fazendas em Ambuela, Ambuíla e nos potentados confinantes, através dos rios Ambrige e 
Lilunda, faltando ainda provimentos e cavalos; informando que António Carneiro de Magalhães vira em São 
Tomé uma nau castelhana, vinda de Cádis, com escravos para Buenos Aires, resgatados por um inglês 
chamado Piquet, e que à enseada de Molembo foram sete naus inglesas e uma holandesa; afirmando que 
se esses portos fossem fechados os portugueses teriam os escravos que quisessem, e podia-se poupar 
reduzindo a distritos os presídios de Muxima, Massangano, Cambambe. Ambaca e Pedras [Negras], 
ficando com capitães-mores nomeados pelos governadores tal como em Dande, Golungo e Icolo, sem se 
gastar em soldos e ajudas de custo.  
AHU-Angola, cx. 43, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4264. 
 

4265.  1760, Junho, 21, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre ter executado a ordem de 25 de Janeiro de 
1758 relativa às arqueações, aconselhando a proibir-se as aguadas em pipas de jeribita, porque a água 
ficava pestilenta e os escravos negavam-se a bebe-la e esmoreciam. 
Obs.: corresponde à carta n.º 7 do extrato existente em AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4269; anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 40 e 47. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4265. 
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4266.  1760, Junho, 22, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre ter perdido a esperança de vir um ajudante 
engenheiro do Rio de Janeiro, porque o [governador de lá], conde da Bobadela, [Gomes Freire de 
Andrade], o avisara que não havia nenhum e que os engenheiros andavam todos na marcação da América 
Meridional.  
Obs.: corresponde à carta n.º 8 do extrato existente em AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4269; anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 41 e 42. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4266. 
 

4267.  1760, Junho, 23, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, remetendo os nomes dos degredados que 
trouxera consigo, pedindo que lhe indicasse os que tinham pena vil para saber quais admitir nos postos da 
praça; mencionando as vantagens de virem anualmente soldados com os quais se reformasse o corpo dos 
oficiais. 
Obs.: corresponde à carta n.º 9 do extrato existente em AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4269; anexo: ofício e 
listas. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 44, 43 e 90. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4267. 
 

4268.  1760, Junho, 24, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a morte de D. Martinho de Mendonça no 
presídio de Pedras [Negras], a 16 de Outubro [de 1759], para onde mandou o degredado Domingos 
Gonçalves Nazaré, um dos mais industriosos sócios de Nicóz.  
Obs.: corresponde à carta n.º 10 do extrato existente em AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4269; anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 46 e 45. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4268. 
 

4269.  [post. 1760, Junho, 24] 
EXTRATO das cartas do governador e capitão-general de Angola, [António de Vasconcelos ao secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real], em 1, 2, 4, 6, 7, 8 de Maio, e 21, 
22, 23 e 24 de Junho de 1760. 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4269. 
 

4270.  [ant. 1760, Junho, 27] 
REQUERIMENTO do tenente de Infantaria paga de Angola, Salvador Soares de Faria, ao rei [D. José I] 
solicitando mais um ano de licença para ficar na Corte para se poder curar das queixas que sofria, apesar 
de já ter gozado, licença de um ano. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4270. 
 

4271.  1760, Julho, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre ter 
cumprido as ordens régias que ordenavam o registo e execução das leis de 11 e 25 de Janeiro de 1758.  
AHU-Angola, cx. 47, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4271. 
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4272.  [ant. 1760, Julho, 3] 
REQUERIMENTO do tenente de Infantaria [paga] de Angola, Salvador Soares de Faria, ao rei [D. José I] 
solicitando provimento no posto de capitão da companhia que vagou com o falecimento do capitão Rodrigo 
de Carvalho, e no caso de este estar ocupado, pedia para ser provido na primeira companhia que vagasse 
naquele reino. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4272. 
 

4273.  1760, Julho, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [procurador da Fazenda Real de Angola], João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. José I] 
sobre ter feito arrecadação da botica que viera com o governador António de Vasconcelos na nau de 
guerra Nossa Senhora da Caridade, tendo o governador feito donativo dos remédios à Santa Casa da 
Misericórdia, para ser uso no hospital, porque não havia quem os pudesse comprar e estragar-se-iam. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4273. 
 

4274.  1760, Julho, 4, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre ter 
recebido a ordem régia de 23 de Novembro de 1759 por intermédio de José Rodrigues Viana, tendo-a 
cumprido imediatamente ao fazer o feitor da Fazenda Real entregar ao segundo administrador Manuel 
Cardoso da Silva, o que o contrato [dos escravos e marfim] rendera até então. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4274. 
 

4275.  1760, Julho, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] remetendo 
o valor dos direitos do contrato [dos escravos saídos de Angola e do presídio de Benguela para o Brasil, de 
que era administrador o capitão António Moreira Lisboa e Companhia], e o [mapa do rendimento e da] 
despesa da Fazenda Real [de Angola, no ano de 1759, sendo depositários o coronel Manuel da Silva Vieira 
e o capitão Feliciano Correia Maia]. 
Anexo: mapas. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 52 e 96. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4275. 
 

4276.  1760, Julho, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre o 
pedido do coronel da Ordenança, Tomás da Silva Baptista, pouco antes de falecer, tendo requerido que o 
signatário dissimulasse o recebimento da filha, D. Ana Maria da Silva, com o juiz de fora, António de 
Campos Rego, enquanto não chegasse a resolução régia, atendendo ao desamparo em que ela ficava, 
com trinta e dois anos, a mãe doença, sem pessoa que zelasse pela sua reputação e o estabelecimento da 
casa; informando que aceitara o pedido, porque Sua Majestade já o concedera antes a Fernando José da 
Cunha. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4276. 
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4277.  1760, Julho, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], congratulando-se com o 
reconhecimento que Sua Majestade fizera ao merecimento do secretário; referindo a carta de 17 de Maio 
sobre o naufrágio da galera [Nossa Senhora da] Atalaia e de como agira com os jesuítas, tendo mandado 
embarcar o leigo inglês Inácio Luís, e os que tinham o quarto voto, o reitor Joaquim Barreto, o reitor 
anterior José do Vale e o perfeito António Galvão, ficando os restantes para depois, devendo chegar todos 
ao Rio de Janeiro ao mesmo tempo; mencionando que alguns jesuítas se levantaram contra o reitor e os 
mandara prender; solicitando a intercessão do secretário porque estava doente, pedindo protecção para o 
sobrinho, relativamente ao senhorio da Lapa, onde Rodrigo de Soveral fizera muitas despesas  
Obs.: o quarto voto corresponde a voto especial de obediência ao Papa 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4277. 
 

4278.  1760, Julho, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
adjunto do conde de Oeiras], Francisco Xavier de Mendoça [Furtado], congratulando-se com o 
reconhecimento que Sua Majestade dera ao merecimento do secretário; mencionando a carta de 17 de 
Maio e pedindo para fazer determinadas ofertas à condessa de Oeiras, [Leonor Ernestina de Daun] e à 
[irmã do secretário], Maria Madalena [de Mendonça]; queixando-se do seu estado de saúde. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4278. 
 

4279.  1760, Julho, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a arrecadação dos bens 
dos jesuítas, o destino das propriedades na cidade, nos subúrbios e no sertão, a arrematação dos 
mantimentos, trastes e géneros perecíveis e a conveniência em manter o ázimo do Dande e as fazendas 
do Bengo, do Golungo e do Icolo; dando conta que não fugira nenhum escravo daquelas fazendas e que 
lhes dera dois dias para cultivarem o seu sustento, devendo os mesmos ficar nas fazendas, assim como os 
oficiais e seus filhos; remetendo o inventário dos bens dos jesuítas, havendo alguns usurpados à 
Misericórdia e referindo que não havia religiosos ou clérigos na cidade para os estudos e o serviço da 
igreja, que publicara a lei de 3 de Setembro [de 1759], que embarcara o leigo inglês Inácio Luís e o reitor 
Joaquim Barreto, o reitor anterior José do Vale e o perfeito António Galvão, que tinham o quarto voto, e que 
informara o [governador do Rio de Janeiro], conde da Bobadela, [Gomes Freire de Andrade], que mandaria 
depois os que faltavam, dois mestres, dois coadjuntores espirituais e cinco leigos, esperando que o Bispo 
lhes relaxasse os votos.  
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 56 e 54. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4279. 
 

4280.  1760, Julho, 18, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre os 
papéis de serviço do alferes de Infantaria da companhia da vila de Massangano, Domingos José da Vitória, 
terem sido examinados pelo ouvidor-geral João Baptista de Oliveira Baena, conforme ordem régia. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4280. 
 

4281.  1760, Julho, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, congratulando-se com o estado de saúde do 
secretário. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4281. 
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4282.  1760, Julho, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
adjunto do conde de Oeiras], Francisco Xavier de Mendonça [Furtado], pedindo desculpa pela remessa de 
cartas, porque lhe custava escrever e receava não estar a trabalhar devidamente. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4282. 
 

4283.  1760, Julho, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], remetendo 2ª via do auto de 
devassa ao naufrágio da [galera Nossa Senhora da] Atalaia, tendo escrito ao [governador do Rio de 
Janeiro], conde da Bobadela, [Gomes Freire de Andrade], para mandar preso o capitão dela, [José 
Carvalho], porque apesar de não ter tido intensão no naufrágio, não salvou as ordens régias; afirmando 
que a 9 de Julho mandara a 2ª via do inventário dos bens que os jesuítas tinham naquele reino e das 
contas a repetir; lembrando a situação de João Álvares Pamplona.  
Anexo: auto de devassa (traslado). 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4283. 
 

4284.  1760, Julho, 19, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a partida da nau para o Rio 
de Janeiro com o leigo inglês Inácio Luís, o reitor dos jesuítas, Joaquim Barreto, o antigo reitor José do 
Vale e o perfeito António Galvão, a 9 de Julho, tendo recomendado ao [governador do Rio de Janeiro], 
conde da Bobadela, [Gomes Freire de Andrade], que os remetesse [à Corte]; dando conta que escrevera 
ao Bispo para relaxar os votos [a Manuel de Amaral, Pedro de Almeida, Estanislau de Almeida, José 
Francisco, António de Barros, Mendo de Mendonça, António Simões e José Ferreira, que, em 
conformidade com carta régia de 3 de Setembro de 1759, pediram para sair da religião]; afirmando que o 
leigo Sebastião Pereira não aceitara o indulto e fora para o Rio de Janeiro; explicando que não recebera 
ordens régias, pedindo clemência caso tivesse cometido algum erro. 
Anexo: ofício e ofícios (cópias).  
AHU-Angola, cx. 43, doc. 73, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4284. 
 

4285.  [ant. 1760, Julho, 28] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Infantaria com exercício de engenheiro da Corte e província, 
Guilherme Joaquim Pais de Meneses, como procurador de Santo António, ao rei [D. José I] solicitando 
ordem para que o governador de Angola satisfizesse a praça de Infantaria ao santo, com soldo pago desde 
a data da resolução. a 16 de Outubro de 1750, até ao dia em que se lhe assentasse praça, em virtude de 
se ter perdido a ordem original, tendo num requerimento anterior obtido ordem com salva. 
Anexo: certidão e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 75 e 38. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4285. 
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4286.  1760, Julho, 29, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre desconhecer as ordens 
régias e resumir o que escrevera sobre o naufrágio da galera Nossa Senhora da Atalaia, o sequestro e 
inventário dos bens dos jesuítas, o cerco aos colégios, as ordens dadas ao [capitão-mor do presídio] de 
Massangano [Manuel Rodrigues da Silva] e aos cabos de Muxima, Calumbo, Dande, Golungo, Icolo e 
Bengo para evitar a fuga dos escravos; referindo a colecção de breves pontifícios e leis régias enviada a 
um morador, a publicação da lei de 3 de Setembro [de 1759], o embarque de um leigo [Inácio Luís] e dos 
três padres com o quarto voto, [Joaquim Barreto, José do Vale e António Galvão], o indulto aceite por 
quatro sacerdotes e quatro leigos, as recomendações que dera [ao governador do Rio de Janeiro], conde 
da Bobadela, [Gomes Freire de Andrade], a passagem das alfaias do colégio dos jesuítas para os 
barbadinhos, a conservação do culto divino aos domingos e dias santos, as devassas sobre quem 
mantinha comunicação com os padres e o naufrágio, a culpa do capitão [José Carvalho] e a chegada 
esperada de João da Ajuda. 
Obs.: a colecção refere-se a "Suplemento à colecção dos breves pontifícios, leis régias e ofícios que se 
passaram entre as Cortes de Roma e Lisboa, absurdos em que no Reino de Portugal e seus Domínios se 
haviam precipitado os Regulares da Companhia de Jesus". 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4286. 
 

4287.  [ant. 1760, Julho, 30] 
REQUERIMENTO do nomeado para capitão-mor do presídio de Muxima, em Angola, Luís Pedro de Araújo 
e Silva, ao rei [D. José I] solicitando que determinada mesada fosse retirada dos seus soldos e ficasse para 
sustento da sua mulher e família. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4287. 
 

4288.  1760, Julho, 30, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre o despacho de 
embarcações de escravatura, [bergantim São José rei de Portugal e a sumaca Nossa Senhora da 
Conceição e Almas], dos administradores Manuel Cardoso da Silva e José Rodrigues Viana, e da portaria 
que passou por ainda não ter sido executada pena contra o facto dos mestres dos navios terem recebido, 
cada um, dois escravos livres dos direitos, por inadvertência de Rodrigues Viana; referindo que o feitor 
ainda não passara nenhuma livrança dos navios que dali saíram naquele ano e que fizera os contratadores 
jurarem acerca das arqueações, em virtude de não estarem a carregar conforme as arqueações daquele 
reino; dando conta da chegada da galera da Companhia de Pernambuco, com os administradores, e de um 
penque, e que se sentia desolado por não receber ordens de serviço, nem cartas do secretário.  
Obs.: juntaram-se dois ofícios, um da mesma data, outro de 27 de Agosto, em virtude das discrepâncias 
textuais não alterarem o conteúdo; anexo: ofícios e portarias (cópias). 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 78, 74, 79 e 85. 
AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4288. 
 

4289.  1760, Agosto, 1, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre, ao rei [D. José I] sobre o 
requerimento de Feliciano Correia Maia, solicitando a provisão que Sua Majestade lhe concedera para 
receber o ordenado do tempo que serviu o cargo de depositário da Fazenda Real de Angola, em que fora 
provido por provisão do governador [D. António Álvares da Cunha], substituindo Pedro Matoso de Andrade, 
apesar da dúvida que a secretaria do conselho colocara à passagem da provisão. 
Anexo: requerimentos, provisão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4290.  1760, Agosto, 6, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e 
Melo], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, ordenando que 
se remetesse ao Conselho Ultramarino o exemplar do “Suplemento à colecção dos breves pontifícios, leis 
régias e ofícios trocados entre as cortes de Roma e de Lisboa […]”, sobre a Companhia de Jesus, em 
Portugal e nos seus domínios, para que se recolhesse no cofre. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4291.  1760, Agosto, 27, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre as cartas que escrevera 
acerca dos procedimentos que teve no caso dos jesuítas, apesar de não ter recebido ordens régias sobre a 
matéria; remetendo a relação [dos rendimentos certos e incertos que os jesuítas tinham no colégio de 
Luanda, distinguindo os bens da dotação e fundação, os bens que foram sendo agregados e os 
pensionados, assim como o número de escravos e quantidade de prata que possuíam, incluindo cópia do 
testamento de Gaspar Álvares]; explicando as razões porque a relação não fora com os inventários e 
afirmando que recomendara ao [governador do Rio de Janeiro], conde da Bobadela, [Gomes Freire de 
Andrade], para remeter preso [à Corte] o capitão da galera [Nossa Senhora da] Atalaia, [José Carvalho].  
Obs.: m. est.; anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4292.  1760, Agosto, 27, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
interino da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça [Furtado], agradecendo a protecção e 
favorecimento dados a José de Almeida; referindo que não recebia ordens e se via obrigado a governar 
sem conhecer as determinações régias; dando conta que pedira a intervenção do conde [de Oeiras, 
Sebastião José de Carvalho e Melo] no perdão de João Álvares Pamplona, porque tinha bom 
procedimento, estava doente e tinha poucos meios de subsistência. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4293.  1760, Agosto, 27, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a destruição do forte de Nossa Senhora do 
Cabo, na ponta Norte da ilha, e a impossibilidade de o recuperar; afirmando que ele nada defendia, ao 
contrário do forte de São Filipe do Penedo, apesar de estar danificado e nada se poder fazer até chegar um 
engenheiro, pedido em que insistia há muito, porque seria útil nisso, na recuperação dos presídios e para 
estudar a possibilidade de trazer ali um braço do rio Quanza, que fosse navegável, de forma a trazer 
abundância à cidade e evitar custos com a cisterna pensada para o fortaleza de São Miguel.  
Anexo: ofícios, informação e decreto (cópia). 
AHU-Angola, cx. 41, doc. 67-A; cx. 43, doc. 83 e 86. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4294.  1760, Agosto, 27, [Lisboa] 
RECIBO passado pelo [oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino e Mercês] João 
Baptista de Araújo atestando que o [conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e 
Meneses entregara quatro livros de caixa ao secretário de estado [interino da Marinha e Ultramar], 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado.  
AHU-Angola, cx. 43, doc. 89.  
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4295.  1760, Agosto, 28, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I nomeando os bacharéis João Delgado Xavier e Constantino José de Azevedo 
como juízes de fora, respectivamente, de Angola e [da vila] de Cuiabá, [na capitania de Mato Grosso], por 
três anos ou mais tempo, enquanto não mandasse o contrário.  
AHU-Angola, cx. 43, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4296.  1760, Outubro, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a relação [dos rendimentos] 
dos jesuítas, os que foram relaxados dos votos e a teimosia do leigo Sebastião Pereira em não largar a 
roupeta, indo recomendado, assim como o capitão da galera [Nossa Senhora da] Atalaia [José Carvalho], 
ao [governador do Rio de Janeiro], conde da Bobadela, [Gomes Freire de Andrade]; dando conta da 
passagem das alfaias do colégio jesuíta para os barbadinhos, a conservação do culto divino e a 
sustentação dos clérigos; referindo o inquérito à comunicação dos padres durante o cerco, as sonegações 
de bens e a inexistência de ordens régias sobre o caso. 
Obs.: juntou-se ofício de 18 de Outubro por coincidir o conteúdo; ofícios com muitas semelhanças ao de 29 
de Julho, existente em  AHU_CU_001, Cx. 46, D. 4286; anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 91 e 104. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4297.  1760, Outubro, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre ter deferido o pedido do 
senado da Câmara, no qual solicitavam os remédios sequestrados [aos jesuítas], porque os moradores 
necessitavam deles depois de ter sido fechada a botica dos irmãos da Misericórdia; pedindo um médico, 
porque o que lá estava era bom mas a sua saúde impedia-o por vezes de prestar assistência.  
Anexo: ofícios, requerimento (cópia) e certidões.  
AHU-Angola, cx. 43, doc. 94, 92 e 93. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4298.  1760, Outubro, 8, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre os jesuítas faltarem às suas 
obrigações, [conforme carta do padre João de Paiva, do colégio da Bahia, ao reitor do colégio de Coimbra, 
padre Nuno da Cunha, a 27 de Julho de 1666], remetendo ainda a cifra usada pelo padre [Cláudio] 
Aquaviva, a 23 de Março de 1587, cifra que fora reformada pelo provincial João Correia, por serem coisas 
de pedreiros livres; afirmando que aparentemente os jesuítas tinham queimado tudo o resto, desde a bula 
da reforma até à sentença de 12 de Janeiro de 1759. 
Anexo: ofícios, cartas (cópias) e informações.  
AHU-Angola, cx. 43, doc. 96, 95 e 97. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4299.  [ant. 1760, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do cavaleiro da Ordem de Cristo e capitão de Infantaria e mandante do Regimento pago 
de Angola, Domingos da Fonseca Negrão, ao rei [D. José I] solicitando reforma no posto de sargento-mor, 
por inteiro, como se praticava com muitos que não tinham tantos anos de serviço como ele, atendendo aos 
serviços prestados pelo suplicante durante trinta e nove anos em Angola. 
Anexo: auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4300.  [ant. 1760, Novembro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda] 
RELAÇÃO feita pelo [secretário do governo de Angola], João José de Lima, sobre os serviços do capitão 
José Leitão de Figueiredo, do ajudante do número Joaquim Marques Pereira, do ajudante Valentim 
Nogueira Monteiro, do tenente João Gago da Câmara, do capitão Francisco Álvares de Sousa e de Manuel 
Rodrigues da Silva, que foram ao Conselho Ultramarino no ano de 1760, pela frota da Bahia. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4301.  1760, Novembro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre os 
papéis de serviço do capitão de cavalos de uma das companhias da guarnição da praça, José Leitão de 
Figueiredo, terem sido examinados pelo ouvidor-geral João Baptista de Oliveira Baena, conforme ordem 
régia. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4302.  [ant. 1760, Novembro, 20] 
REQUERIMENTO de José da Costa Faria ao rei [D. José I] solicitando fazer parte da oposição aos postos 
para as capitanias-mores de Ambaca e Benguela, alegando que servia em Angola há quinze anos em 
postos subalternos e como tenente de Infantaria paga. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4303.  1760, Novembro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, João Baptista de Oliveira Baena, ao rei [D. José I] sobre 
as contas do contrato real da saída dos escravos de Angola, que decorreu entre 5 de Janeiro de 1754 e 5 
de Janeiro de 1760, sendo administradores António Moreira Lisboa e José Lopes Bandeira; tendo-se 
avaliado o que deviam à Fazenda Real e ao hospital da Corte, mas como não tinham como pagar, passara 
uma precatória executória aos reais devedores, caixas e arrematantes, Manuel Barbosa Torres e viúva de 
Torres, filhos e seus fiadores. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4304.  [ant. 1760, Novembro, 20] 
REQUERIMENTO do tenente coronel da Ordenança da vila de Massangano, em Angola, Manuel 
Rodrigues da Silva, ao rei [D. José I] solicitando para fazer parte da oposição aos postos para as 
capitanias-mores de Ambaca e Benguela. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 110. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4305.  1760, Novembro, 20, Lisboa 
PARECER que o conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], apresentou ao rei [D. José I] 
sobre o que faltava para restituir a agricultura, a navegação e o comércio de Angola, contra os monopólios 
- do pão, do sal, do fardamento e do provimento dos capitães-mores dos presídios -, vexações e 
desordens, que fizeram os objectos das leis de 11 e 25 de Janeiro de 1758, da resolução e as condições 
que baixaram ao Conselho Ultramarino a 25 de Janeiro de 1758, e dos remédios e providências a tomar 
sobre essas matérias. 
Obs: ver: AHU_CU_FIGURINOS MILITARES, cod. 1507 e 1508. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 111.  
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4306.  1760, Novembro, 25, Lisboa 
AVISO do [secretário de estado interino da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, ordenando que o 
Conselho passasse ordem ao seu tesoureiro para que entregasse ao cofre da junta destinada ao 
pagamento de dívidas antigas dos armazéns determinada verba que aquela tesouraria devia aos 
armazéns, pelo que o almoxarife provera os soldados que foram para Angola em 1710 e em 1725. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4307.  [ant. 1760, Novembro, 28] 
REQUERIMENTO do provido no posto de sargento-mor de Infantaria, com exercício de engenheiro, com 
soldo dobrado, por seis anos, em Angola, Lourenço José Botelho, ao rei [D, José I] solicitando o dito soldo 
por ajuda de custo, desde o dia do embarque, alegando que servia há vinte e um anos em Angola, com 
soldos pequenos, tendo obrigação de mulher e sete filhos, e que precisava de levar instrumentos e livros 
para o serviço real.  
Anexo: decretos e avisos. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 112, 80 e 89; cx. 44, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4308.  1760, Dezembro, 9, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão-mor do presídio de Massangano, sendo candidatos Manuel Rodrigues da Silva e 
Bernardo José Trigueiros Pereira. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 26, fl. 192v-193v; anexo: parecer e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 81 e 81-A; cx. 43, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4309.  1760, Dezembro, 9, [Lisboa] 
CARTA do [secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre, ao rei [D. José I] sobre o 
requerimento dos nomeados para capitães-mores dos presídios de Ambaca e Benguela, em Angola, 
respectivamente, António Manuel Lisboa e Apolinário Francisco de Carvalho, que solicitavam o 
cancelamento dos editais para aqueles presídios, em virtude dos suplicantes estarem nomeados para eles 
e prontos para partir, acrescentando que José Gomes da Cruz também requerera o cargo e que [o 
conselheiro Francisco Xavier de Assis Pacheco e Sampaio] fizera informação sobre os provimentos das 
capitanias-mores de Benguela, Ambaca e Muxima, referindo ainda os nomeados de António Manuel e Luís 
Pedro de Araújo.  
Obs.: m. est.; anexo: requerimento e carta. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 114, 8 e 105. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4310.  1760, Dezembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor do presídio de Muxima, sendo candidatos Manuel Rodrigues da Silva e José Gomes da Cruz. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 27, fl. 24v-25; anexo: parecer.  
AHU-Angola, cx. 43, doc. 28 e 115. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4311.  1761, Janeiro, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre ter enviado a 20 de 
Dezembro um elefante para o infante D. Pedro [de Bragança] dar à rainha Nossa Senhora, remetendo no 
presente a elefanta de quatro meses que não pudera ir antes; pedindo ao secretário que colocasse os 
animais na presença do Infante para que se visse que fora pontual; dando conta que a encomenda servira 
para a gente daquela terra perceber que podia pegar naqueles animais, ao contrário do que acreditavam, 
referindo que eram animais pacíficos se não fossem atacados. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4312.  1761, Janeiro, 12, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
interino da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 27 
de Agosto explicando as razões por que o signatário não recebera resoluções régias às suas cartas, 
devendo recebê-las pelo navio onde iria o sargento-mor de Infantaria com exercício de engenheiro, 
Lourenço José Botelho. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4313.  1761, Janeiro, 13, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
interino da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 22 
de Julho, informando-o que servia interinamente a secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos devido a problemas de saúde do secretário Tomé Joaquim da Costa Corte Real. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4314.  1761, Janeiro, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre ter 
recebido do administrador do contrato dos escravos e marfim, Manuel Cardoso da Silva, e ter executado a 
provisão de Sua Majestade que lhe ordevana para cumprir o dito contrato e as suas condições. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4315.  1761, Janeiro, 15, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], remetendo o resumo das três 
qualidades dos bens dos jesuítas, a fim de emendar equívocos quanto às importâncias inventariadas, 
apesar da soma estar correcta. 
Obs.: juntou-se outro ofício do governador de 17 de Janeiro em virtude do conteúdo coincidir; anexo: ofício 
e relações. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 8 e 16. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4316.  1761, Janeiro, 16, Angola 
CARTA do Bispo de Angola, D. Manuel [de Santa Inês], ao rei [D. José I] congratulando-se com a notícia 
do casamento da princesa do Brasil, [D. Maria Francisca] com o infante D. Pedro [de Bragança], 
comprometendo-se a fazer orações e festejos para o bom sucesso do consórcio. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4317.  1761, Janeiro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre as 
providências e festejos realizados em consequência dos desposórios da princesa do Brasil, [D. Maria 
Francisca], com o infante D. Pedro [de Bragança]. 
Anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 13, 10 e 14. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4318.  1761, Janeiro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Luís da Cunha, sobre a ordem de 26 de Julho ordenar o degredo 
para Tomás Francisco Xavier, Francisco Xavier Teixeira e Martinho Velho Oldemberg, em Caconda para 
toda a vida, explicando como procedera e as portarias que fizera de modo a que os degredados 
embarcassem para o presídio de Benguela, acompanhados por soldados e um sargento, e para que o 
capitão-mor daquele presídio os levasse para o presídio de Caconda, com escolta, e os termos que exigia 
de forma a garantir que tudo era executado convenientemente. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4319.  1761, Janeiro, 17, [São Paulo da Assunção] de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário do Estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], remetendo uma carta para o 
secretário ou o senhor Francisco Xavier de Mendonça [Furtado] mostrar ao infante D. Pedro [de Bragança], 
onde felicitava o infante pelo casamento com a princesa do Brasil, [D. Maria Francisca]. 
Obs.: juntou-se ofício do governador de 22 de Junho de 1761 em virtude do conteúdo ser igual; anexo: 
ofícios e cartas. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 15, 11, 12 e 45. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4320.  1761, Janeiro, 17, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as cartas do provedor da Fazenda Real de Angola, [João 
Baptista de Oliveira Baena, de 17 de Março de 1756 e 16 de Março de 1758], relativas às condições de 
arrematação do contrato dos dízimos reais da cidade de São Paulo da Assunção e seu distrito, [por Manuel 
Rodrigues Ferreira Porto], entre Julho de 1755 e Julho de 1758. 
Obs.: m. est.; ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 225-226; anexo: cartas, 
contrato (condições) 
AHU-Angola, cx. 42, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
  

4321.  1761, Janeiro, 17, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
interino da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter cumprido a ordem de 18 
de Julho, chamando o provedor e oficiais da Fazenda Real e um perito na ciência de cálculo para fazerem 
o livro da receita geral de todos os contratos e do rendimento daquele reino, e uma relação das despesas 
anuais. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 17 e 18. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4322.  1761, Fevereiro, 16, Salvaterra de Magos 
AVISO do [secretário de estado interino da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, ordenando que o 
Conselho passasse a ordem necessária para que a porção do soldo que Lourenço José Botelho dera para 
sustento de sua mulher e família começasse no dia do embarque dele para Angola. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4323.  1761, Março, 21, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
promoção do ajudante das ordens, João Monteiro de Morais, a tenente-coronel do Regimento e a 
nomeação do capitão mandante Domingos da Fonseca Negrão para ajudante das ordens, propondo para o 
lugar vago de capitão da Companhia de Infantaria paga de Angola, Francisco Manuel de Lira e Valentim 
Nogueira Monteiro.  
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 23 e 24. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4324.  1761, Março, 21, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Luís da Cunha, remetendo cópia do recibo relativo à entrega dos 
degredados Tomás Francisco Xavier, Francisco Xavier Teixeira e Martinho Velho Oldemberg ao capitão-
mor do presídio de Benguela, que os enviaria para o de Caconda, de onde esperava documento idêntico. 
Anexo: provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4325.  [ant. 1761, Abril, 15] 
REQUERIMENTO de António José de Brito Freire ao rei [D. José I] solicitando a devolução dos papéis de 
serviço, em virtude do seu pedido de provimento ao posto de capitão-mor em Angola ter sido escusado. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4326.  1761, Abril, 20, [Lisboa] 
OFÍCIO do [provedor dos armazéns do reino], José Joaquim de Larre, ao [secretário de estado do Reino e 
Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre o valor da passagem que se podia 
pagar pelo transporte do nomeado para Bispo de Angola, frei Francisco de Santo Tomás, que levava uma 
comitiva de quatro criados, e a passagem do sargento-mor de Infantaria Luís de Almeida Pimentel que 
levava dois criados e ia num camarote fora dos cómodos habituais aos capitães-mores. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4327.  [ant. 1761, Abril, 24] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Infantaria de Angola, José António Serrão, ao rei [D. José I] 
solicitando a devolução dos seus papéis de serviço ao seu procurador, António Martins Moreira, em virtude 
do posto de tenente-coronel de Infantaria de Angola ter sido dado a outra pessoa. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4328.  [ant. 1761, Junho, 4] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da fortaleza de Nossa Senhora do Cabo da ilha da 
cidade de São Paulo [da Assunção de Luanda], Bernardo Lucas da Silva Rebelo, ao rei [D. José I] 
solicitando carta de confirmação da patente [passada pelo governador António de Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente.  
AHU-Angola, cx. 44, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4329.  [ant. 1761, Junho, 4] 
REQUERIMENTO do ex-depositário da Fazenda Real de Angola, Manuel da Silva Vieira, ao rei [D. José I] 
solicitando provisão para receber ordenado do tempo que serviu aquele cargo, [por provisão do governador 
António de Vasconcelos], tal como recebiam os que ocupavam cargos semelhantes e receberam os seus 
antecessores.  
Anexo: provisão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4330.  [ant. 1761, Junho, 4] 
REQUERIMENTO do provido no posto coronel da Ordenança de Angola, Custódio Simões da Silva, ao rei 
[D. José I] solicitando carta de confirmação da patente passada pelo governador António de Vasconcelos, 
aquando do falecimento de Tomás da Silva Baptista, que servia aquele posto. 
Obs.: m. est; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4331.  [ant. 1761, Junho, 4] 
REQUERIMENTO do provido no posto tenente-coronel da Ordenança de Angola, Tomé da Silva Coutinho, 
ao rei [D. José I] solicitando carta de confirmação da patente passada pelo governador [António de 
Vasconcelos]. 
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4332.  [ant. 1761, Junho, 4] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão de Infantaria de Ordenança da cidade de [São Paulo da 
Assunção de Luanda], em Angola, Feliciano Correia Maia, ao rei [D. José I] solicitando carta de 
confirmação da patente passada pelo governador [António de Vasconcelos]. 
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4333.  1761, Junho, 6, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
MAPA do Regimento pago da cidade de [São Paulo da Assunção de Luanda], assinado pelo sargento-mor 
José António Serrão. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4334.  1761, Junho, 7, [São Paulo da Assunção] de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
interino da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a inutilidade das obras que 
propusera para a cisterna da fortaleza de São Miguel, sendo preferível trazer um braço do rio Quanza ao 
porto, devido às necessidades de água dos moradores e dos navios, a perda de mantimentos no Quanza e 
a demora das viagens, explicando que não sabia se tal poderia ser feito, porque não tinha engenheiro que 
procedesse ao exame necessário. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4335.  1761, Junho, 8, [São Paulo da Assunção] de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
interino da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a sua carta de 8 de Maio de 
1760 acerca das vantagens em estabelecer coudelarias no Dande, Bengo e Calumbo, porque com os 
cavalos que vinham de Pernambuco ainda não se tinham completado as duas companhias; pedindo a 
redução do Regimento de Dragões, o envio de seis homens práticos, cabos ou furriéis, com adiantamento 
nos postos que vagassem, e a embarcação para o transporte de águas e cavalos.  
AHU-Angola, cx. 44, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4336.  1761, Junho, 9, [São Paulo da Assunção] de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
interino da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a sua carta de 20 de Junho 
de 1760 referir o [resgate de escravos] que o capitão inglês [João] Piquet fazia [no porto de] Cabinda, 
remetendo no presente a cópia da informação enviada pelo capitão-mor de São Tomé, [João Francisco de 
Almeida]. 
Anexo: ofício (cópia). 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4337.  [ant. 1761, Junho, 10] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão de Infantaria do presídio de Caconda, em Angola, José 
dos Santos Torres, ao rei [D. José I] solicitando carta de confirmação da patente passada pelo governador 
[António de Vasconcelos]. 
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4338.  1761, Junho, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre ter 
proposto, em carta de 21 de Março, para a capitania de Pedras [Negras], José António de Araújo, irmão do 
capitão-mor João António de Araújo; dando conta que com o falecimento do dito capitão-mor a 10 de 
Março, entregara o governo da capitania-mor a José António de Araújo, em virtude de não ter chegado o 
provido para o lugar.  
Anexo: informação e parecer. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4339.  1761, Junho, 11, [São Paulo da Assunção] de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
interino da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, descrevendo o estado de ruína da 
sua casa e a reedificação a que procedeu, com cal de pedra, favorecendo a Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4340.  1761, Junho, 12, [São Paulo da Assunção] de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
interino da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter nomeado para capitão-
mor do presídio de Encoje, Francisco Xavier de Andrade, e de já o ter substituído duas vezes, aludindo que 
a vantagem dos governadores fazerem nomeações, em detrimento do Conselho Ultramarino, era que 
conheciam os nomeados e insistiam até acertar em pessoa capaz; afirmando que os abusos dos capitães-
mores só terminariam quando fossem nomeados pelos governadores, como sucedia no Icolo, Dande e 
Golungo, dando como exemplo os casos judiciais que envolviam o ex-capitão-mor de Ambaca, Domingos 
Ferreira da Assunção, o ex-capitão-mor de Caconda, António da Costa Mouzinho, e o sucessor deste, 
António da Silva Lemos. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4341.  1761, Junho, 14, [Lisboa] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], remetendo um traslado da 
devassa à comunicação com os jesuítas durante o cerco, à possibilidade de terem ocultado bens e sobre a 
lei de 3 de Setembro [de 1759]. 
Anexo: auto de devassa (traslado). 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4342.  [ant. 1761, Julho, 10] 
REQUERIMENTO do provido no posto de sargento-mor da Ordenança da vila de Massangano, em Angola, 
Bernardo de Andrade, ao rei [D. José I] solicitando carta de confirmação da patente passada pelo 
governador António de Vasconcelos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4343.  [ant. 1761, Julho, 13] 
REQUERIMENTO do provido no posto de sargento-mor dos moradores do distrito de Golungo, Francisco 
Rodrigues Fialho, ao rei [D. José I] solicitando carta de confirmação da patente passada pelo governador 
daquele reino, [António de Vasconcelos], aquando do falecimento de Matias da Silva Vieira. 
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4344.  [ant. 1761, Julho, 13] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão de uma das companhias do terço do distrito do Quanza, 
em Angola, Matias de Araújo de Faria, ao rei [D. José I] solicitando carta de confirmação da patente 
passada pelo governador António de Vasconcelos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4345.  [ant. 1761, Julho, 13] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor do terço do distrito do Quanza, em Angola, Manuel 
Rodrigues da Cruz, ao rei [D. José I] solicitando carta de confirmação da patente passada pelo governador 
António de Vasconcelos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4346.  1761, Julho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
interino da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a contínua falta de cartas e 
ordens de serviço, a despesa que se teve com a nau Nossa Senhora da Caridade [e São Francisco de 
Paula, comandada por José Procópio dos Reis Moreira], vinda de Goa com falta de géneros e os 
marinheiros com escorbuto; remetendo novas vias das cartas que mandara antes e fazendo uma relação 
dos mestres de navios que as levaram. 
Anexo: mapa e relação.  
AHU-Angola, cx. 44, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4347.  [ant. 1761, Julho, 29] 
REQUERIMENTO do padre Sebastião de Abreu ao rei [D. José I] solicitando provisão para cobrar do 
procurador da Fazenda Real os ordenados que lhe cabiam por ter sido provido numa conezia de 
penitenciário na Sé do Bispado de Angola. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4348.  [ant. 1761, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão do forte de Nossa Senhora da Penha Verde da Marinha, 
em Angola, Lourenço Lopes, ao rei [D. José I] solicitando carta de confirmação da patente passada pelo 
governador António de Vasconcelos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4349.  [ant. 1761, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão do forte de Nossa Senhora do Rosário da cidade [de São 
Paulo da Assunção de Luanda], em Angola, José Correia Pimentel, ao rei [D. José I] solicitando carta de 
confirmação da patente passada pelo governador [António de Vasconcelos]. 
Obs.: m. est.; na carta patente o nome do suplicante é José Carreira Pimentel; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4350.  [ant. 1761, Agosto, 12] 
REQUERIMENTO do [patrão-mor e meirinho do mar da cidade de São Paulo da Assunção de Luanda], 
José Dias Vieira, ao rei [D. José I] solicitando carta de confirmação da sesmaria de quinze braças de terra 
concedida pelo governador e marquês do Lavradio, [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e 
Melo], junto à igreja de Nossa Senhora dos Remédios e das respectivas datas. 
Obs.: m. est.; anexo: carta de data. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4351.  [ant. 1761, Setembro, 7] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da fortaleza principal de São Miguel da cidade de São 
Paulo da Assunção [de Luanda], José Rodrigues Baía, ao rei [D. José I] solicitando carta de confirmação 
da patente passada pelo governador António de Vasconcelos, quando Tomé da Silva Coutinho deixara a 
fortaleza por promoção. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4352.  1761, Outubro, 2, Lisboa 
CARTA do ouvidor-geral sindicante em Angola, Francisco José Pereira Barbosa, ao rei [D. José I] sobre a 
devassa de residência que tirara ao ouvidor-geral daquele reino João Baptista de Oliveira Baena e seus 
oficiais, do tempo que serviram nas várias ocupações que tiveram, conforme a ordem de 29 de Agosto de 
1760. 
Anexo: despacho. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 58; cx. 43, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4353.  [ant. 1761, Outubro, 5] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão de Infantaria do terço do distrito do Quanza, Manuel de 
Andrade de Meneses, ao rei [D. José I] solicitando carta de confirmação da patente passada pelo 
governador António de Vasconcelos, aquando do falecimento de João Pereira Franco. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4354.  1761, Outubro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, António de Vasconcelos, de 10 de Janeiro de 1760, acerca do castigo que mandara dar aos 
potentados confinantes com a jurisdição de Benguela, que mataram e roubaram os negociantes e também 
a um potentado do Libolo, referindo os ganhos que a Fazenda Real tivera com essa acção. 
Obs.: juntaram-se os ofícios do governador devido à data e conteúdo coincidirem com os da carta ao rei; 
ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 227v-228; anexo: carta e ofícios. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 61, 2, 3, 4 e 71. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4355.  1761, Outubro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre as cartas do governador e capitão-general de 
Angola, António de Vasconcelos, de 11 de Janeiro, 6 de Maio e 3 e 9 de Julho de 1760, dando conta da 
execução das ordens régias relativas à fortaleza de São José de Encoje, remetendo a planta, referindo 
diferenças entre as várias plantas do local, as características da Pedra de Encoje, a capacidade e 
guarnição do forte, as investidas e o prejuízo que o dembo de Ambuela causava ao comércio ao negociar 
com estrangeiros e exigir um tributo por cada escravo, o juramento do legítimo dembo, o envio de 
Francisco Xavier de Andrade para capitão-mor daquele presídio e de António Luís de Sousa e Castro para 
o de Cambambe, a mudança da feira de Quiçosa para perto do presídio, a fixação do preço dos escravos 
conforme a lei de 11 de Janeiro de 1758, a tentativa dos negros e dos funadores de regressar à antiga 
feira, a destruição da feira de Quiçosa, a localização e os planos para a Pedra de Encoje, explicando que a 
falta de engenheiro o impedia de enviar a respectiva planta; aludindo às vantagens da resolução régia no 
aumento do comércio de escravos com os pumbos e para impedir o negócio que chegava ao Luango, 
Molembo e Cabinda, pelos rios Ambrige e Lilunda; dando conta da boa recepção que os potentados, o 
príncipe do Congo e as rainhas do Ovando e Ginga deram ao capitão-mor, bem como e a aproximação do 
jaga Calandula. 
Obs.: a carta de 6 de Maio corresponde à carta n.º 4 do extrato existente em AHU_CU_001, Cx. 46, D. 
4269; anexo: cartas, ofício, provisão (cópia), bando (cópia), sobrescrito.  
AHU-Angola, cx. 44, doc. 62 e 5; cx. 43, doc. 21, 50 e 99; cx. 42, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4356.  1761, Outubro, 12, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor do 
presídio de Caconda, sendo candidatos Manuel Correia Leitão, Domingos José da Vitória, Bento José de 
Almeida Lobo e Pedro Paulo Pegado. 
Obs.: Bento José de Almeida Lobo usou os mesmos papéis com que requerera as capitanias-mores de 
Ambaca e Benguela; anexo: requerimento, informação de serviço, alvará de folha corrida e auto de papéis 
de serviço. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 59; cx. 43, doc. 109. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4357.  [ant. 1761, Outubro, 14] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor do terço do distrito do Quanza, em Angola, José 
Rodrigues Baía, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente passada pelo governador António de 
Vasconcelos, em virtude do lugar ter vagado por Tomé da Silva Coutinho não ter requerido a sua 
confirmação. 
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4358.  [ant. 1761, Outubro, 19] 
REQUERIMENTO do provido no ofício de escrivão da Fazenda Real, Vedoria e matrícula da gente de 
guerra de Angola, capitão António Ferreira Cardoso, ao rei [D. José I] solicitando prorrogação da serventia 
de seis meses com a qual fora provido pelo governador António de Vasconcelos, com consentimento do 
ouvidor-geral, corregedor e provedor da Fazenda Real, tendo pago o novo direito e dado fiança. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4359.  1761, Outubro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria do Regimento da praça de Luanda em Angola, que vagara com a baixa concedida ao 
capitão António João de Meneses, levando em conta que o governador António de Vasconcelos, [em carta 
de 9 de Outubro de 1760], propusera os nomes de Joaquim Marques Pereira e de Valentim Nogueira 
Monteiro; referindo que Francisco Manuel de Lira se candidatara fora de prazo e que Valentim Nogueira 
Monteiro falecera antes da consulta.  
Obs.: no ofício ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real, o 
governador refere não propor outras pessoas por faltar gente capaz e haver muitos candidatos, 
nomeadamente o tenente da companhia do coronel e filho do capitão, Francisco Xavier Matoso; anexo: 
parecer, carta, carta (cópia de capítulo), ofício, auto de papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 66; cx. 43, doc. 100, 101, 102 e 103.  
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4360.  [ant. 1761, Outubro, 31] 
REQUERIMENTO do provido no cargo de depositário da Fazenda Real de Angola, Feliciano Correia Maia, 
ao rei [D. José I] solicitando provisão para receber o ordenando dos meses que servira ao ser provido por 
provisão do governador [António de Vasconcelos]. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
  

4361.  1761, Novembro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre ter 
cumprido a carta [régia] de 18 de Agosto de 1760 e dado posse ao bacharel João Delgado Xavier como juiz 
de fora, apesar de não trazer a carta devida, ficando o mesmo a servir ainda os lugares de provedor das 
fazendas dos defuntos, ausentes, capelas e resíduos da cidade, que estavam anexos àquela vara, 
conforme as cartas dos seus antecessores.  
AHU-Angola, cx. 44, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4362.  1761, Novembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, [António de Vasconcelos], de 21 de Junho, sobre a chegada da nau Nossa Senhora da Caridade [e 
São Francisco de Paula], vinda das Índias Orientais, comandada por José Procópio dos Reis Moreira, a 
necessitar de auxílio, e a ausência de ordens relativas ao procedimento a ter com os navios da Coroa, 
tendo o signatário agido conforme as ordens para os navios das companhias portuguesas e estrangeiras, 
remetendo ao auto de exame e vistoria. 
Obs.: juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado interino da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, em virtude da data e conteúdo coincidirem; anexo: carta, ofício e auto (traslado). 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 69, 43 e 44. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4363.  1761, Novembro, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola, Francisco José Pereira Barbosa, ao [secretário de estado interino da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a sua chegada, tomada de posse e 
desejo de receber ordens de serviço do secretário, do conde [de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e 
Melo] e do [vedor da Fazenda e Estado e inquisidor-mor], Paulo de Carvalho e Mendonça. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4364.  1761, Novembro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Luís da Cunha, remetendo as certidões de óbito [dos degredados 
para Caconda], Tomás Francisco Xavier, Francisco Xavier Teixeira e Martinho Velho Oldemberg. 
Anexo: certidões (cópias). 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4365.  1761, Novembro, 14, [Lisboa] 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei D. José I ordenando ao governador e capitão-general de Angola, António de 
Vasconcelos, que os réus de crime de homicídio voluntário, de roubos nas ruas e nas casas da cidade, de 
ataques aos viajantes nas estradas públicas e nos caminhos do sertão, de ferimentos, sequestros ou danos 
nos bens e negócios de outrem, fossem presos, ouvidos e sentenciados, na forma judicial, em junta 
formada pelo ouvidor, o juiz de fora, o coronel, o tenente-coronel, o sargento-mor do Regimento da 
guarnição, sentenciando o réu pela pluralidade dos votos; estabelecendo que qualquer um podia prender 
outro ao ser vítima destes crimes, desde que o entregasse ao ouvidor.  
Anexo: carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4366.  1761, Novembro, 20, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado interino da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, para que o Conselho 
Ultramarino ordenasse ao seu tesoureiro para aprontar os armamentos para o Regimento e as selas, 
pistolas e mais pertences para a Cavalaria de Angola, dando conta do valor da despesa para que a verba 
correspondente entrasse na tesouraria. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4367.  1761, Novembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do governador e capitão-general de 
Angola, António de Vasconcelos, de 8 de Outubro de 1760, informando que desconhecia a origem e razão 
do presídio de Massangano usar a distinção de “vila”, ter câmara e juiz ordinário, calculando que viesse da 
época da invasão holandesa mas que devia ser extinta, devido à indignidade da gente, aos prejuízos da 
sua conservação, ao facto dos capitães-mores e dos soldados da guarnição serem fuscos e negros, e às 
insolências dos representantes da Câmara contra os sobas e povos anexos ao presídio, causando muitos 
incómodos aos governadores; o conselho analisou os pareceres do procurador da Fazenda e do 
procurador da Coroa, bem como do conde da Cunha, ex-governador daquele reino, [D. António Álvares da 
Cunha]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 228v-230; juntou-se o ofício dirigido ao 
secretário de estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real; anexo: cartas, carta 
(cópia), ofícios e listas.  
AHU-Angola, cx. 44, doc. 83, cx. 43, doc. 90, 98 e 99; cx. 42, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4368.  1761, Novembro, 24, Lisboa 
CARTA PATENTE do rei D. José I nomeando o sargento-mor do Regimento de Infantaria da cidade de São 
Paulo da Assunção [de Luanda], em Angola, José António Serrão, no posto de tenente-coronel do mesmo 
Regimento, vago devido à promoção de João Monteiro de Morais ao posto de coronel. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4369.  1761, Novembro, 26, [Lisboa]  
AVISO do [secretário de estado interino da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, para que o Conselho 
ordenasse ao seu tesoureiro que mandasse, no fardamento que iria para as tropas de Angola, determinado 
número de fardas de pano amarelo com cabos de saieta encarnada para a Cavalaria. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4370.  1761, Dezembro, 12, Porto 
OFÍCIO do chanceler da Relação do Porto, Francisco José da Serra Craesbeeck de Carvalho, ao 
[secretário de estado interino da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], remetendo à 
secretaria [da Marinha e Ultramar] a relação das penas a que haviam sido sentenciados os degradados 
que foram para Angola desde Maio, conforme lhe fora ordenado. 
Anexo: lista. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4371.  1761, Dezembro, 17, [Lisboa] 
OFÍCIO do [provedor dos armazéns do reino], José Joaquim de Larre, ao [secretário de estado interino da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo a relação dos géneros 
necessários para estabelecer na cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda], a Ribeira das Naus e 
Armazéns para que se consertassem e aparelhassem naquele reino as naus da Índia. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4372.  [ant. 1761, Dezembro, 18] 
REQUERIMENTO dos [senhorios da nau] Galera Real e Santa Ana, [Granier e Perret], ao rei [D. José I] 
solicitando que se ouvisse o administrador do contrato, António Moreira Lisboa, que estava na Corte, e se 
provasse que era devido aos suplicantes a diferença [entre o valor do conserto que a nau fizera em São 
Paulo da Assunção de Luanda e valor dos fardos de lenços que o capitão da nau, Diogo de Lagatinais, 
entregara ao depositário da Fazenda Real daquele reino por não ter dinheiro ou crédito com que pagar]. 
Anexo: requerimento e carta. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 91; cx. 45, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4373.  [post. 1761] 
RELAÇÃO das ordens que se expediram pela Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar para Angola, 
entre os anos de 1759 e 1761.  
AHU-Angola, cx. 42, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4374.  1762, Fevereiro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a sua carta de 20 de Junho de 1760 
acerca do negócio dos portos do sotavento [Sonho, Angoi, Cabinda, Molembo] até ao Luango e do desejo 
de conhecer as suas qualidades, informando que José Rodrigues Baía se disponibilizara para fazer a 
averiguação e que era competente para ela desde que soubesse mapear e não lhe faltasse a saúde, 
tendo-lhe dado instruções para a executar; referindo que esperava resultados antes da nova arrematação 
do contrato e que o rei determinasse fazer estabelecimentos, em face às informações recolhidas, faltavam 
ajudantes de engenharia, carpinteiros, pedreiros e ferreiros, e homens das ilhas de Cabo Verde se 
servissem para soldado. 
Anexo: instruções, requerimento, rol e portaria (cópia).  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 1 e 94. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4375.  1762, Fevereiro, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do juiz de fora de Angola, João Delgado Xavier, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre o estado da administração da justiça, os prejuízos e as 
confusões de jurisdições que advinham de haver apenas dois escrivães no juízo do geral e na ouvidoria, 
faltando oficiais para o serviço em casos importantes como o do furto aos armazéns da Companhia de 
Pernambuco, sugerindo a separação dos ofícios com a criação de um novo ofício de escrivão e tabelião; 
referindo os regimentos enviados para aquele reino em Maio de 1755, relativos às Minas e América, não se 
sabendo qual devia ser adaptado àquele reino; sobre a incapacidade de servir do escrivão dos órfãos e a 
falta de candidatos ao lugar; queixando-se que os ouvidores tinham maiores rendimentos e ordenados que 
os oficiais de justiça, mal podendo estes sobreviver. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4376.  [ant. 1762, Fevereiro, 12] 
REQUERIMENTO do tenente de Granadeiros do Regimento pago de Angola, Francisco Manuel de Lira, ao 
rei [D. José I] solicitando juntar o requerimento aos papéis de serviço que estavam na secretaria [do 
Conselho Ultramarino], para ser provido no posto de capitão que vagara com a promoção de Domingos da 
Fonseca Negrão a ajudante de ordens do governo de Angola.  
Anexo: auto de papéis de serviço, informação de serviço, requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 2 e 18, cx. 44, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4377.  1762, Fevereiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a sua carta de 7 de Novembro de 1761 
e as dúvidas que tivera na posse do juiz de fora e do ouvidor e as causas de conflito entre os dois 
ministros; sendo necessário definir bem as jurisdições de cada ministro e criar lugar para um segundo 
tabelião, porque um não conseguia despachar todo o expediente e acabava por haver interferência do 
escrivão da Ouvidoria e ambos serviam os dois ministros, havendo confusão de ofícios assim como havia 
entre o de escrivão dos órfãos e o dos bens dos defuntos e ausentes; sugerindo a união das escrivaninhas 
à judicatura, até porque o rendimento dos dois ofícios não sustentava um escrivão, quanto mais um juiz de 
fora. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4378.  1762, Fevereiro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
chegada do Bispo eleito de Angola, frei Francisco de Santo Tomás e a carta régia de 27 de Abril ordenar 
que se procedesse ao pagamento das côngruas deste Bispo; referindo as causas da demora da saída do 
actual Bispo [frei Manuel de Santa Inês], eleito Arcebispo da Bahia, para o Brasil. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4379.  1762, Fevereiro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
carta régia de 21 de Agosto de 1761 comunicar o nascimento do príncipe da Beira, [D. José], filho da 
princesa do Brasil, [D. Maria Francisca], congratulando-se com a notícia. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4380.  1762, Fevereiro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [Bispo eleito de Angola], frei Francisco de Santo Tomás, ao rei [D. José I] sobre a sua chegada 
àquele reino, a felicidade que teve com a notícia do nascimento do príncipe [D. José], a glorificação que 
deu a Deus, explicando que não pudera dirigir os festejos conforme gostaria, porque o Arcebispo eleito da 
Bahia e Bispo proprietário de Angola [frei Manuel de Santa Inês], ainda ali estava porque não pudera seguir 
viagem para a Bahia, servindo ele apenas interinamente. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4381.  1762, Fevereiro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [Bispo eleito de Angola], frei Francisco de Santo Tomás, ao [secretário de estado do Reino e 
Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a sua viagem até àquele reino, 
assumindo que ter chegado a salvo demonstrava a bênção divina à sua nomeação, a alegria ao receber a 
notícia do nascimento do príncipe [D. José], a tristeza de não poder dirigir os festejos em virtude de ainda 
residir ali o Bispo proprietário de Angola [frei Manuel de Santa Inês], eleito Arcebispo da Bahia por não 
poder seguir viagem; afirmando que quando o Arcebispo partisse, entregaria a carta régia ao cabido e 
tomaria posse; pedindo providência para o sustento da sua família, deixado o assunto a cargo do prior de 
Setúbal, seu sobrinho; admirando-se com a hipocrisia do padre [Gabriel] Malagrida. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4382.  1762, Fevereiro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [príncipe D. Pedro] 
congratulando-se com a notícia que teve por Sua Majestade acerca [do nascimento do príncipe D. José], a 
21 de Agosto de 1761.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4383.  1762, Março, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre um navio inglês ter ancorado na 
enseada do Caquaco, atrás do Morro de São Pedro, obrigando o signatário a mandar um piquete de 
cavalos averiguar o caso, tendo sabido que o navio vinha de Liverpool para carregar escravos em Cabinda, 
precisava de carnes, lenha e água, o seu capitão chamava-se João Willinson e frequentavam os portos 
desde o Luango ao Zaire.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4384.  [ant. 1762, Março, 16] 
REQUERIMENTO do provido como ajudante do número do sargento-mor do Regimento [de Infantaria] 
pago da praça de Angola, José Rodrigues Baía, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente 
passada pelo governador António de Vasconcelos quando o cargo vagara devido à promoção de João 
Miguel Ornelas e Vasconcelos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4385.  1762, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a falta de médicos do partido para Angola, 
propondo os nomes de Manuel José Bonarota, André Henriques e Boaventura Simões. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 27, fl. 39v-40; anexo: ofícios, informação, carta e 
despacho.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 94; cx. 44, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4386.  [ant. 1762, Março, 26] 
REQUERIMENTO de Francisco Xavier Vieira Henriques, natural de Angola, ao rei [D. José I] solicitando 
licença de dois anos para sair de Angola, onde servia como praça de soldado pago na companhia do 
capitão Domingos da Fonseca Negrão, para ir [a Portugal] tratar de certas dependências pessoalmente. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4387.  1762, Março, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] remetendo 
o mapa das embarcações que saíram daquele porto e do de Benguela [para os portos do Brasil, levando 
escravos, crias de pé e de peito, bem como marfim], no ano de 1761, e o valor dos direitos do contrato de 
escravos [entregue aos administradores José Rodrigues Viana e Manuel Cardoso da Silva]. 
Anexo: mapa.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4388.  1762, Março, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Luís da Cunha, remetendo a terceira via da certidão de óbito [do 
degredado para Caconda] Martinho Velho Oldemberg, tal como fizera com os companheiros Tomás 
Francisco Xavier e Francisco Xavier Teixeira. 
Anexo: certidão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4389.  [ant. 1762, Março, 30] 
REQUERIMENTO do provido como capitão de Infantaria do distrito do Quanza, António Ferreira Cardoso, 
ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente passada pelo governador António de Vasconcelos, 
aquando do falecimento de Manuel Nogueira Silva que exercia o posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4390.  1762, Abril, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
ordem de 17 de Novembro de 1761 autorizar os oficiais e os interessados nas cargas dos navios vindos da 
Índia Oriental a descarregar e vender naquele porto as fazendas que traziam, devendo fazer-se uma 
alfândega com tesoureiro e escrivão para arrecadar e lançar os direitos das fazendas vendidas, onde se 
pagaria 10% do valor em que fossem avaliadas, dando os donos as fianças necessárias aos direitos a 
pagar na Casa da Índia, e tendo o signatário que remeter os termos ao provedor da dita casa, com relação 
das fazendas, dirigindo-os pela secretaria da Marinha e Ultramar.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
 

4391.  1762, Abril, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre ao 
decreto de 13 de Novembro de 1761 relativa ao envio de fazendas para as fardas das tropas daquele reino, 
ordenando-lhe que procedesse ao fardamento das tropas assim que as fazendas chegassem, remetendo 
as dos presídios consoante o número de soldados efectivos, sendo estas entregues aos próprios soldados 
para evitar que fossem trocadas por outras roupas e indicando as penas para quem negociasse com elas; 
ordenando que remetesse anualmente conta das fardas e fardetas que ficavam nos armazéns daquele 
reino e que se carregasse em receita aos capitães e comandantes das companhias as que fossem 
entregues, para evitar desperdícios. 
Anexo: decreto. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 5; cx. 44, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
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4392.  1762, Abril, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 23 de Outubro 
e o envio de vários papéis impressos, nomeadamente ["Suplemento à colecção dos breves pontifícios, leis 
régias e ofícios que se passaram entre as Cortes de Roma e Lisboa, absurdos em que no Reino de 
Portugal e seus Domínios se haviam precipitado os Regulares da Companhia de Jesus"] e a sentença que 
a Inquisição proferiu contra o [padre Gabriel] Malagrida. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4393.  1762, Abril, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 13 de 
Novembro, dando conta que Sua Majestade vira a carta do signatário de 6 de Janeiro de 1759 
considerando as minas de ouro uma quimera, sendo-lhe ordenado por carta régia de 13 de Novembro que 
silenciasse o assunto e mandasse preso ao Limoeiro quem trabalhasse nelas, e caso fossem regulares 
devia enviá-los com escolta aos seus prelados e participar o caso ao rei. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
  

4394.  1762, Abril, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
ordem de 17 de Novembro de 1761 ordenar que fizesse no porto de São Paulo da Assunção uma Ribeira 
das Naos e Armazéns para que ali se concertassem, provessem e aprestassem as naus que viessem da 
Índia Oriental, a partir da monção de Março de 1762, devendo para isso remeter anualmente uma relação 
com os provimentos necessários.  
Anexo: decreto (cópia). 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 5; cx. 44, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4395.  1762, Abril, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 11 de 
Novembro lhe dizer para enviar brevemente alguns viveiros de pássaros exóticos com destino às Quintas 
de Belém de Sua Majestade; explicando que iria demorar um pouco porque esses pássaros só existiam no 
sertão de Benguela. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4396.  1762, Abril, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 18 de 
Novembro e as resoluções régias à sua carta de 20 de Janeiro de 1759 acerca do falecimento dos 
degredados e ilhéus que vieram consigo, o pedido de recrutas para completar o Regimento e o envio de 
cinquenta homens por ano, tendo-se ordenado aos governadores das ilhas dos Açores para aprontar 
casais nas cidades de Angra e Ponta Delgada para irem para aquele reino nos navios das Companhias do 
Grão-Pará e de Pernambuco, assim como foi decidido que além dos degredados iriam para Angola as 
prostitutas por crimes e causas de escândalo, menores de 30 anos e saudáveis; dando conta das 
vantagens em trazer para aquele reino gente dos Açores, dando-lhes sustento para subsistirem nos 
primeiros tempos. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
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4397.  1762, Abril, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 24 de 
Novembro e a resolução régia à representação do signatário acerca da Câmara de Massangano; 
explicando que fora mal compreendido, uma vez que não defendia a abolição do presídio, mas sim da 
Câmara, até porque o presídio era crucial atendendo à sua vizinhança; explicando que o capitão-mor era 
suficiente para governar o presídio e que o corpo da Câmara, composto de negros e fuscos, buscava 
poder, disputava jurisdições com o capitão-mor e inquietava os governadores. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 10.   
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4398.  1762, Abril, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 17 de 
Novembro e o envio de oito exemplares [do "Suplemento à colecção dos breves pontifícios, leis régias e 
ofícios que se passaram entre as Cortes de Roma e Lisboa, absurdos em que no Reino de Portugal e seus 
Domínios se haviam precipitado os Regulares da Companhia de Jesus"], para repartir por alguns prelados 
e pessoas dignas que lhos pediram e que Sua Majestade mandara imprimir na Secretaria de Estado para 
memória futura. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 11 e 12. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4399.  1762, Abril, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 6 de 
Novembro remetendo a cópia da carta régia dirigida ao Bispo eleito [frei Francisco de Santo Tomás], 
ordenando que afixassem editais relativos ao corte de relações com a Corte de Roma e à proibição de 
recurso à mesma. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4400.  1762, Abril, 13, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [Bispo eleito de Angola], frei Francisco de Santo Tomás, ao rei [D. José I] sobre as cartas régias 
de 29 de Outubro e de 6 e 20 de Novembro de 1761 e as cópias enviadas a si e ao governador daquele 
reino, [António de Vasconcelos]; sendo-lhe ordenado que cooperasse com o governador na aplicação dos 
bens seculares dos jesuítas e da igreja e colégio que tiveram naquela capital para catedral, residência 
episcopal e seminário; referindo que ainda não tomara posse devido à permanência do Arcebispo eleito da 
Bahia [frei Manuel de Santa Inês] naquele reino, ao qual cabia mandar afixar a lei da suspensão do recurso 
à cúria de Roma, sendo o signatário apenas responsável pela distribuição da lei.  
Anexo: cartas régias (cópias). 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 14; cx. 44, doc. 65, 78 e 82. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
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4401.  1762, Abril, 13, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
CARTA do [Bispo eleito de Angola], frei Francisco de Santo Tomás, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a notícia do nascimento do príncipe [D. José], as 
cartas que escreveu ao conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre ter chegado e não ter 
tomado posse devido à presença do Arcebispo eleito [da Bahia, frei Manuel de Santa Inês]; referindo várias 
questões em torno da aplicação dos bens seculares dos jesuítas, da lei de suspensão do recurso à cúria de 
Roma, da distribuição [do "Suplemento à colecção dos breves pontifícios, leis régias e ofícios que se 
passaram entre as Cortes de Roma e Lisboa, absurdos em que no Reino de Portugal e seus Domínios se 
haviam precipitado os Regulares da Companhia de Jesus"], da sentença do parlamento de Paris contra os 
jesuítas e o da Inquisição contra o [padre Gabriel Malagrida], da sua acomodação no colégio que fora dos 
jesuítas, da descrição do tríduo realizado devido ao nascimento do príncipe [D. José] e da entrega da carta 
régia ao cabido para que o signatário fosse tornado vigário e iniciasse o seu ministério assim que o prelado 
partisse para a Bahia. 
Obs.: tríduo era uma cerimónia eclesiástica com duração de três dias consecutivos, ver Dicionário Priberam 
da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4402.  1762, Abril, 14, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a carta do secretário de 23 
de Novembro de 1761 em resposta à sua de 19 de [Julho] de 1760 acerca dos sacerdotes e leigos jesuítas 
que aproveitaram o indulto e o dinheiro para se vestirem; tendo cumprido a ordem para intimar o vigário 
para não permitir que aqueles homens pregassem, confessassem ou comunicassem com estrangeiros; 
referindo os casos de alguns dos que largaram a roupeta, como Mendo de Mendonça e Francisco de 
Aguiar Roquete, que pelos conhecimentos de engenharia estava a nivelar o rio de Quanza.  
Obs.: juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, em virtude da data e conteúdo coincidirem; anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 32; cx. 47, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
 

4403.  1762, Abril, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 4 de 
Novembro de 1759 e a notícia da restituição dos estudos, na qual a formalidade das classes e mestres 
daria melhores estudantes do que o método dos jesuítas, que os mantinha na confusão dos sofismas e das 
obnubilações; afirmando que apesar de lhe ser pedido para cooperar na execução das ordens do director 
geral dos estudos, o principal D. Tomás de Almeida, não as recebera, talvez por se terem perdido no 
naufrágio da galera [Nossa Senhora da] Atalaia; explicando que após a expulsão dos jesuítas, ficaram a 
ensinar já pelo novo método dois cursistas que saíram da companhia, explicando as razões da inutilidade 
de virem mestres do reino ali ensinar. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4404.  1762, Abril, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 17 de 
Novembro e a prosperidade que viria da resolução régia de os navios vindos da Índia Oriental fazerem 
escala em São Paulo da Assunção [de Luanda], para se concertarem e aparelharem de regresso ao Reino, 
porque se construiria ali uma Ribeira das Naus e Armazéns, e porque ao ser concedido aos oficiais e 
interessados nas cargas dos navios a autorização para descarregarem e venderem ali as fazendas que 
traziam, far-se-ia alfândega com tesoureiro e escrivão para arrecadar e lançar os direitos das fazendas 
vendidas, ficando com 10% do preço da sua avaliação, além do que pagariam na Casa da Índia, dando ali 
fiança; advertindo que faltavam carpinteiros e pedreiros para essas construções, para além de ferro e aço 
para os aprestos  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
 

4405.  1762, Abril, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
carta régia de 13 de Novembro de 1761, informando que afixara os editais relativos ao estanco do sal das 
marinhas de Benguela, para que aquele contrato fosse arrematado por pessoa que pagasse o que fosse 
justo e vendesse ao povo pelo valor estipulado; remetendo as condições que a Junta acrescentou e 
explicando que ela assumira a administração do contrato por conta da Fazenda Real devido à falta de 
lanços; dando conta que a grande quantidade de sal que havia na capital fora a razão de não haver lanços 
e sugerindo um imposto caso os lanços não chegassem ao preço pelo qual devia ser arrematado. 
Anexo: contratos (cópias de condições), representação (cópia) e editais (cópias). 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4406.  1762, Abril, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 18 de 
Novembro, relativa às contas do signatário acerca do presídio de São José de Encoje e da relação dos 
estrangeiros com o dembo de Ambuela; dando conta que os estrangeiros nunca passaram a sul do Cabo 
do Padrão e só negociavam com os negros nos portos que frequentavam, não passando fazendas pela 
Pedra de Encoje porque não havia caminho, excepto o de Ambuela para Ambuíla, tendo o signatário 
mandado abrir vários caminhos quando mudou a feira de Quiçosa de Ambuela para perto do presídio; 
explicando a questão do tributo exigido pelo Ambuela aos negros vindos dos pumbos, o conflito entre os 
dembos de Ambuela e de Ambuíla pela posse da Pedra, o estabelecimento inicial do presídio no lugar 
onde morava o soba Encoje, a mudança do mesmo para o lugar da feira devido às doenças e à 
mortalidade que vitimou a guarnição, a planta da dita Pedra, o projecto do novo forte e a conveniência da 
conservação daquele presídio. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 19.  
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
 

4407.  1762, Abril, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 14 de 
Novembro o informar que o rei deferira o provimento dos postos vagos naquele reino e decidira que os 
postos das capitanias-mores não seriam consultados sem as propostas dos governadores acerca dos 
oficiais das tropas naquela conquista, tal como o signatário pedira na sua carta de 20 de Março de 1759. 
Anexo: decreto (cópia).  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 20; cx. 44, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
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4408.  1762, Abril, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do Bispo de Angola e Arcebispo eleito da Bahia, frei Manuel [de Santa Inês], ao secretário de 
estado [do Reino e Mercês], conde [de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a carta do 
secretário de 4 de Novembro lhe indicar para cooperar com o governador daquele reino na expulsão dos 
jesuítas; informando que relaxara [os votos] a alguns leigos e sacerdotes, proibido os que ficaram naquele 
reino de pregar e confessar, tal como lhe ordenara o governador [António de Vasconcelos]. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4409.  1762, Abril, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do Bispo de Angola e Arcebispo eleito da Bahia, frei Manuel [de Santa Inês], ao secretário de 
estado [do Reino e Mercês], conde [de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre ter recebido o 
["Suplemento à colecção dos breves pontifícios, leis régias e ofícios que se passaram entre as Cortes de 
Roma e Lisboa, absurdos em que no Reino de Portugal e seus Domínios se haviam precipitado os 
Regulares da Companhia de Jesus"], e ter registado a colecção verbo ad verbum [palavra por palavra] nos 
livros da Câmara Eclesiástica e recolhido a mesma no cartório da diocese em cofre de três chaves, 
conforme lhe fora ordenado. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4410.  1762, Abril, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 23 de 
Novembro acerca das cartas do signatário de 22 e 23 de Maio de 1759, relativas às licenças que permitira, 
ao aumento do preço das farinhas e à cor do fardamento da Cavalaria. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
 

4411.  1762, Abril, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
carta régia de 13 de Novembro a ordenar que se fizesse um terreiro na cidade para se vender a farinha da 
terra, nas condições indicadas, travando as extorsões; dando conta da falta de verbas da Câmara para a 
obra, inquirindo se a mesma poderia ser feita à custa da Fazenda Real e explicando que o terreiro não 
impediria a destruição da farinha nas tulhas, devido ao clima e à má preparação do género pelos negros; 
explicando os motivos que influenciavam o preço da farinha. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4412.  [ant. 1762, Abril, 26] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da fortaleza principal de São Miguel da cidade de São 
Paulo da Assunção [de Luanda, em Angola], Manuel Cardoso da Silva, ao rei [D. José I] solicitando carta 
de confirmação da patente passada pelo governador António de Vasconcelos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4413.  1762, Abril, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 21 de 
Novembro relativa às cartas do signatário de 18 e 19 de Março de 1759 acerca da introdução de pólvora e 
armas nos sertões por estarem os negros habituados a negociar com elas; tendo-lhe sido ordenado para 
embaraçar aquele comércio nos termos indicados; pedindo instruções quanto à pólvora que precisara de 
reter nas fortalezas e explicando que os portugueses também introduziam chumbo, que fazia explodir as 
armas, e que isso devia ser proibido, assim como os géneros proibidos não deveriam ser despachados nas 
alfandegas; remetendo o inventário acerca da existência destes géneros na cidade, ficando os dos 
presídios para depois. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4414.  1762, Abril, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
carta régia de 4 de Novembro de 1759 ordenar como deveria proceder contra quem interferisse na 
execução das leis e ordens relativas aos jesuítas; adiantando que não deveria haver caso para tal, porque 
naquele reino havia grande fidelidade e amor a Sua Majestade e felicidade pela extinção da Sociedade [de 
Jesus].  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4415.  1762, Abril, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
carta régia de 20 de Novembro de 1761 e o plano anexo a ela, assinado pelo secretário de estado [da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, definir os soldos das tropas e presídios 
daquele reino, as fardas e fardetas para os soldados e sargentos, e concedendo ao signatário a graça de 
criar os postos de tenente e alferes da Companhia de Artilharia, com os soldos estabelecidos no plano. 
Anexo: decreto, carta régia (cópia), relações (cópias), escrito e informação. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 26; cx. 44, doc. 80 e 79. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
 

4416.  1762, Abril, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 13 de 
Novembro, dando conta da decisão régia acerca da necessidade dos oficiais subalternos e dos soldados 
da tropa, conforme carta do signatário de 2 de Janeiro de 1759. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
 

4417.  1762, Abril, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 23 de 
Novembro, dando conta da decisão régia acerca da necessidade de armamentos para a tropa, Infantaria e 
Cavalaria, conforme carta do signatário de 19 de Maio de 1759. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
 

4418.  1762, Abril, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
carta régia de 4 de Novembro de 1759 que reprovava a proposição que alguns ministros da Relação e da 
Casa do Porto exprimiram sobre o tumulto de 23 de Fevereiro de 1757, e ordenava para registasse que as 
cartas régias indicadas. 
Obs.: o tumulto em causa ocorreu na cidade do Porto, em consequência da criação da Companhia Geral 
das Agricultura do Alto Douro por alvará de 10 de Setembro de 1756. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4419.  1762, Abril, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 4 de 
Novembro e as cartas régias acerca do tumulto ocorrido na cidade do Porto e as proposições proferidas 
por alguns ministros da Relação do Porto, dando-lhe instruções de como proceder caso sucedesse algo 
idêntico naquele reino, devendo no entanto registar as cartas régias e mantê-las em segredo porque se 
acreditava na fidelidade e amor daqueles moradores e não os queriam desgostar com o teor das cartas, 
excepto se alguma circunstância justificasse a sua divulgação. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4420.  1762, Abril, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a carta do secretário de 23 
de Novembro lhe indicar as decisões régias acerca da carta do signatário de 7 de Outubro de 1760, na qual 
expunha o empréstimo que fizera aos irmãos da Casa da Misericórdia, de alguns remédios que haviam 
pertencido à botica sequestrada aos jesuítas, pedindo ainda um médico.  
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 31 e 32. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
 

4421.  1762, Maio, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 24 de 
Novembro, relativa à entrega da companhia ao sargento-mor do Regimento, depois dela ter vagado com a 
baixa concedida a António João de Meneses, conforme descrito na carta do signatário de 9 de Outubro de 
1760. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
 

4422.  1762, Maio, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
carta régia de 2 de Novembro de 1761, que lhe ordenava para fazer tudo o que pudesse para expedir com 
brevidade os navios da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, Nossa Senhora Madre de Deus e São 
João Baptista, e ajudasse os administradores da companhia a serem embolsados do que lhes era devido 
naquele reino; explicando que alguma demora se devera à falta de actuação atempada dos 
administradores em comprar os escravos e trazer vasilhame para a aguada.   
AHU-Angola, cx. 45, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4423.  1762, Maio, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 26 de 
Novembro, dando conta da resolução régia à carta do signatário de 6 de Maio de 1760, relativa aos 
procedimentos que tivera com os jesuítas e o cofre das missões. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4424.  1762, Maio, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 13 de 
Novembro, dando conta da decisão régia acerca da carta do signatário de 3 de Janeiro de 1759, na qual 
explicara porque não publicara o alvará de 11 de Janeiro de 1758 e as limitações colocadas à sua 
execução. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
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4425.  1762, Maio, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA da Junta para nomeação de tesoureiros e feitores, contas e arrecadação da Fazenda Real de 
Angola, formada pelo [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, pelo ouvidor-
geral, [como provedor da Fazenda], Francisco José Pereira Barbosa, pelo juiz de fora João Delgado Xavier, 
pelo coronel João Monteiro de Morais, pelo tenente-coronel José António Serrão e pelo sargento-mor 
Joaquim Marques Pereira, ao rei [D. José I] sobre a carta régia de 18 de Novembro de 1761 lhes ordenar 
que remetessem conta corrente do cofre da Fazenda Real do tempo em que saiu o conde da Cunha, [ex-
governador, D. António Álvares da Cunha], indicando a receita e despesa dos anos seguintes e o estado 
actual do cofre. 
Obs.: a relação foi assinada pelo contador-geral e escrivão da Fazenda Real, António Ferreira Cardoso; 
anexo: decreto, carta régia (cópia) e relação. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 38; cx. 44, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4426.  1762, Maio, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 14 de 
Novembro, dando conta das resoluções régias à carta do signatário de 26 de Janeiro de 1759, sobre a 
ordem dada ao seu antecessor, conde da Cunha, [D. António Álvares da Cunha], para ir buscar cavalos à 
ilha de São Tomé e a possibilidade de trazer de lá éguas para fazer criação de cavalos no Bengo e Dande; 
informando que cumprira o que lhe fora ordenado, agindo de acordo com o capítulo 31 do regimento, no 
tocante à proibição das éguas e ao transporte de cavalos do Brasil. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
 

4427.  1762, Maio, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 18 de 
Novembro acerca das decisões régias à carta do signatário de 18 de Janeiro de 1759, relativa à 
abundância de ferro nas jurisdições do Golungo, Ambaca, Cambambe e Caconda; remetendo terra 
ferruginosa do lugar de Sambaquiba, pertencente ao soba Quengue Aquibeque, jurisdição de Massangano, 
e das Minas de Quitece e Calomba, em Ilamba, distrito de Golungo, terras do soba Cabanga Cabango, 
enviando alguns pretos com as ferramentas que usavam e breu de Libongo, jurisdição do Dande; referindo-
se à quebra do ferro, à inexistência de ferro em Bango Aquitamba e à ordem dada ao capitão-mor de 
Benguela para mandar salitre ao [governador do Rio de Janeiro] conde da Bobadela, [Gomes Freire de 
Andrade] para o depurar; referindo a falta de comunicação com Benguela, sendo muito perigoso fazê-lo por 
terra, dando como exemplo de sucesso a fuga do padre degredado José da Rosa Pimentel. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4428.  1762, Maio, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a carta do secretário de 14 
de Novembro de 1759, dando conta que Sua Majestade alterara a ordem de 4 de Novembro relativa ao 
transporte dos jesuítas residentes naquela cidade, decidindo que fossem enviados a qualquer cidade da 
Bahia ou Rio de Janeiro e não vindo já em direitura [a Portugal]. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 39 e 32. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4429.  1762, Maio, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a carta do secretário de 23 
de Novembro de 1759 acerca da aprovação régia aos procedimentos do signatário com os jesuítas e os 
bens destes, durante o tempo em que não recebeu ordens, conforme descrevera nas cartas de 14 de Maio, 
7 e 19 de Julho, 18 de Outubro e 10 de Novembro de 1760.  
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 40 e 32. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4430.  1762, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a queixa dos moradores contra nove 
sobas Quiçamas que davam refúgio a escravos fugidos, explicando que como a exigência de devolução 
dos escravos por escrito não resultara, mandara soldados e negros castiga-los; referindo que enviara 
ordens aos presídios de Ambaca, Pedras e Cambambe para socorrerem as terras de Cahenda dos 
ataques do potentado hungo, Moxinda Grande, encarregando a expedição ao sargento-mor das 
conquistas, Manuel de Silva Guimarães; referindo o ataque dos hungos ao hospício dos [barbadinhos], a 
intervenção do Calandula e da gente de Pedras, a morte do quilombo do Golombole, a perseguição aos 
hungos, a morte do Moxinda, o ataque injustificado do sargento-mor ao soba Mucama Malundo, as 
consequências da destruição dos hungos. 
Obs.: m. est.; anexo: ofícios.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 42, 43 e 44. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4431.  1762, Junho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre os macotas, conselheiros do dembo 
Quitexi, pedirem para o dembo ser admitido na vassalagem; informando que deferira o pedindo desde que 
o outro jurasse certas condições em São José de Encoje, devendo requerer ao dembo Ambuíla que não o 
impedisse de ir negociar à feira do presídio e que o Calandula não o inquietasse.  
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 46 e 44. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4432.  1762, Junho, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o capitão de Infantaria Inácio Prates 
David estar há anos impossibilitado de servir por motivos de saúde, devendo ser reformado com meio 
soldo, enquanto o tenente Mateus Ferreira e vários oficiais subalternos, deveriam ser reformados por 
incompetência mas só depois de virem alguns sargentos e cabos ocupar os seus postos; reiterando a 
inconveniência de se manter em Benguela um capitão de regimento, porque entrava em conflito de 
jurisdições com o capitão-mor, podendo vir a ocupar o lugar de Inácio Prates David; mencionando as 
melhorias que haveria no serviço da praça e dos presídios com a regulação dos soldos das tropas e a 
vinda de sargentos e cabos de qualidade. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4433.  1762, Junho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 20 de 
Novembro de 1759, acerca das decisões régias à carta do signatário de 26 de Março de 1759, relativa ao 
mau estado dos ornamentos da catedral e à ausência do pagamento das despesas das matinas da 
Conceição e Natal. 
Anexo: ofício.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 48 e 32. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4434.  1762, Junho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre ter 
afixado os vários exemplares dos editais a respeito dos decretos recebidos, em locais públicos daquele 
reino, conforme lhe fora ordenado pela ordem do Conselho Ultramarino de 29 de Agosto de 1760.  
AHU-Angola, cx. 47, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4435.  1762, Junho, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter referido em carta de 16 de Abril de 
1762 que a falta de pólvora da feitoria fora atendida e que retivera nas fortalezas alguns quintais dos 
negociantes até à chegada das verbas que pedira em 26 de Maio de 1759; informando que os negociantes 
sabiam da proibição daquele género [no sertão]. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
 

4436.  1762, Junho, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 2 de 
Novembro de 1761, acerca da cunhagem de macutas e beirames, em falta naquele reino, conforme carta 
do signatário de 2 de Janeiro de 1759; referindo que a moeda beneficiaria os povos e aumentaria o 
comércio, e seria melhor se fosse lavrada igual quantia de moedas de ouro com cunho provincial.  
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 50 e 94. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4437.  1762, Junho, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do Bispo de Angola e Arcebispo eleito da Bahia, frei Manuel [de Santa Inês], ao rei [D. José I] 
sobre ter cumprido as ordens da carta régia de 20 de Novembro de 1761, acerca da expulsão dos padres 
da Companhia de Jesus dos reinos e domínios [de Portugal], e uso dos bens que possuíam, aplicando a 
igreja, sacristia, ornamentos e alfaias na Sé Episcopal, o colégio na residência dos Bispos e seminário para 
os naturais da terra, implorando o beneplácito apostólico quatenus opus cit; tendo registado o acto da 
aplicação na Câmara e nos livros do cabido. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4438.  1762, Junho, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do Bispo de Angola e Arcebispo eleito da Bahia, frei Manuel [de Santa Inês], ao secretário de 
estado [da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter aplicado os bens dos 
jesuítas conforme determinado na carta régia de 20 de Novembro de 1761, aplicando a igreja, sacristia, 
alfaias e ornamentos na Sé Episcopal, o colégio para residência dos Bispos e seminário dos naturais da 
terra, implorando o beneplácito apostólico quatenus opus cit; dando conta o Bispo eleito estava doente e 
que atestava que tudo fora executado conforme as ordens e que ele signatário deveria partir para a Baia 
dia 3 de Julho. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4439.  1762, Junho, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do Bispo de Angola e Arcebispo eleito da Bahia, frei Manuel [de Santa Inês], ao secretário de 
estado [do Reino e Mercês], conde [de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre o Bispo eleito, 
[frei Francisco de Santo Tomás] ter recebido [o "Suplemento à colecção dos breves pontifícios, leis régias e 
ofícios que se passaram entre as Cortes de Roma e Lisboa, absurdos em que no Reino de Portugal e seus 
Domínios se haviam precipitado os Regulares da Companhia de Jesus"], com ordens para fazer registo 
verbo ad verbum [palavra por palavra] nos livros da Câmara Eclesiástica, com termo de conferência e 
recolhendo a colecção no cartório da diocese em cofre das três chaves; explicando que como ainda residia 
naquele reino, o Bispo entregara-lhe tudo, tendo-se procedido conforme ordenado.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4440.  1762, Junho, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre ter 
cumprido o decreto de 13 de Novembro de 1761, que lhe ordenava parar reformar, com meio soldo, o 
coronel do Regimento da guarnição da cidade, Manuel Matoso, e ter mandado o reformado a tirar os 
despachos necessários pelo Conselho Ultramarino para poder cobrar o meio soldo. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4441.  1762, Junho, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre 
resolução régia, de 27 de Novembro de 1761, relativa à sua carta de 20 de Março de 1759, determinando 
que se criasse os postos de tenente, alferes e segundo sargento na Companhia de Artilharia [da cidade de 
Luanda], sendo que Manuel Monteiro fora nomeado para o posto de tenente e Pedro Afonso no posto de 
alferes, acabando por falecer antes de entrar em exercício.  
AHU-Cabo Verde, cx. 27, doc. 44.  
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4442.  1762, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre ter 
cumprido a resolução régia de 30 de Maio de 1760, que lhe ordenava para dar uma companhia ao 
sargento-mor do Regimento, em virtude de não considerar válidas as razões do signatário para alterar as 
ordenanças e negar companhia ao sargento. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4443.  1762, Junho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
carta régia de 13 de Novembro abolir todo o vencimento de farinhas aos oficiais e soldados do Regimento, 
das tropas da guarnição da cidade e do presídio de Benguela, exigir que o provedor da Fazenda Real 
daquele reino remetesse anualmente ao tesoureiro do Conselho Ultramarino, em letras seguras, o dinheiro 
para o fardamento das tropas, remetendo este as referidas fardas nos prazos específicos; dando conta das 
vantagens daquela ordem. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 54 e 55. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4444.  1762, Junho, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 26 de 
Novembro de 1761, dando conta que o rei, em resposta à carta do signatário de 1 de Maio de 1760, lhe 
ordenava que enviasse a planta e o valor da obra do novo quarto onde o seu antecessor [D. António 
Álvares da Cunha] mandara fazer uma varanda; remetendo a planta e o valor da obra e indicando que a 
relação da receita e despesa da Provedoria fora enviado pela Junta em 7 de Maio [de 1762].  
Obs.: ver relação em AHU_CU_001, Cx. , D. . (antiga cx. 45, doc. 38; cx. 44, doc. 76); anexo: ofício, 
portaria e portaria (cópia). 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 57 e 52. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4445.  1762, Junho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 18 de 
Novembro de 1761 acerca das ordens régias relativas ao porto e ao presídio de Benguela; assegurando 
que não achara pessoa apta a averiguar onde o gentio extraia o cobre, apesar de saber que deveria haver 
nas terras de Cassanje e Ambaca, referindo a dificuldade em aumentar a guarnição porque os soldados 
morriam ou fugiam para o sertão, não poder remeter a planta da nova fortificação e o cálculo do seu custo 
devido à falta de saúde do sargento-mor engenheiro [Lourenço José Botelho], explicando as necessidades 
defensivas do presídio, para o que faltavam pedreiros, carpinteiros, ferreiros; mencionando que a carta de 
1 de Junho com os vários nomes que a Junta propunha para as capitanias-mores daquele reino. 
Anexo: ofício.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 58 e 59. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4446.  1762, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 15 de 
Novembro de 1761 e o decreto enviado à Mesa da Consciência e Ordens, relativos à carta do signatário de 
24 de Março de 1759 sobre o valor das côngruas das igrejas, os inconvenientes em se fazer as Juntas das 
Missões no colégio dos jesuítas e estar lá o cofre das missões; sabendo que Sua Majestade enviara ao 
Bispo o decreto de 22 de Novembro de 1761 com a definição das novas côngruas para os párocos do 
sertão.  
Anexo: carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 32; cx. 47, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4447.  1762, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
carta régia de 20 de Novembro de 1761 e a cópia da carta régia dirigida ao Bispo de Angola e Arcebispo 
eleito da Bahia, [frei Manuel de Santa Inês], acerca do destino a dar ao colégio, à igreja, à sacristia, aos 
ornamentos e às alfaias que tinham sido dos jesuítas; explicando que entregara os ornamentos e alfaias 
sequestrados ao Bispo, mandara o sargento-mor engenheiro [Lourenço José Botelho] fazer uma planta 
com as alterações necessárias à nova utilização dos espaços, esclarecendo as razões para as obras e os 
custos; afirmando que a dita planta seguiu pela Secretaria de Estado e que a igreja que servia de catedral 
ficava sem serventia porque não havia quem nela ministrasse e porque os moradores eram insuficientes 
para sustentarem a confraria do Sacramento e a igreja, defendendo por isso a demolição da igreja e o uso 
da pedra na residência dos Bispos. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4448.  1762, Julho, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 13 de 
Novembro de 1761 acerca das decisões régias à carta do signatário de 4 de Janeiro de 1759, relativa às 
desordens praticadas pelos capitães-mores dos presídios e às irregularidades dos seus provimentos; tendo 
afixado os editais para propor as capitanias vagas e as de Cambambe, Ambaca, Caconda e Benguela; 
informando que Félix Catela de Lemos, Luís Prates Matoso de Andrade, Álvaro Teixeira de Macedo e João 
Gago da Câmara, se opuseram mas eram incapazes, e que os militares não queriam aqueles postos por 
não terem meio de vida, propondo que os mesmos pudessem ser ocupados por moradores, até porque 
pouco diferiam dos militares, sendo quase todos filhos da terra e de mar em fora. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
 

4449.  1762, Julho, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a falta de água naquela capital, servida 
apenas pelo poço de Mayanga, o padre Francisco José de Aguiar Roquete ter averiguado se era possível 
trazer um braço do rio Quanza àquele porto, facilitando o comércio do sertão e a abundância de 
mantimentos cultivados nas margens; dando conta das informações recolhidas pelo padre, da planta do 
projecto e das verbas necessárias, não podendo garantir a capacidade do padre para o projecto, nem o 
sucesso do mesmo, apesar dos conhecimentos matemáticos do padre, tendo servido os jesuítas nas obras 
no sertão da América e o conde da Bobadela, [governador do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade] 
em obras de engenharia e arquitectura, sido o primeiro a largar a roupeta.  
Anexo: ofícios (cópias) e informação (cópia). 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 94 e 64. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4450.  1762, Julho, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre ter 
cumprido a carta régia de 18 de Novembro de 1761 ao mandar embarcar para a cidade da Bahia, no navio 
Lince, o contador António Ferreira Cardoso, onde também ia o Bispo de Angola, Arcebispo eleito da Bahia; 
informando que se tomaram as contas de ambos e que o contador completara todas as contas do seu 
tempo e conseguira concluir muitas das que os almoxarifes e presídios tinham em falta há anos. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 63 e 62. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4451.  1762, Julho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 14 de 
Novembro de 1761, acerca das resoluções régias às cartas do signatário de 18 de Março e de 10 de Maio, 
sobre a falta de engenheiro, de armamento para as tropas e de oficiais serralheiro e espingardeiro; 
informando que a chegada do sargento-mor supria a falta de engenheiro, mas continuava a faltar um 
ajudante para assistir às obras dos presídios, principalmente o de Benguela.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
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4452.  1762, Julho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao rei [D. José I] sobre a 
carta régia de 14 de Novembro de 1761 ordenar a criação de uma Junta que regulasse os preços dos 
banzos das fazendas, para evitar a decadência do comércio pelos preços exorbitantes que as fazendas 
atingiam ao serem usadas como moeda no sertão, devendo a Junta passar guia a cada mercador onde 
constasse o número de banzos que levava e o preço que teriam conforme a distância das feiras, sendo 
proibido aos mercadores vender fora das feiras e devendo ouvir-se dois dos principais homens de negócio 
da cidade e pelo lado dos pretos, como seu curador, o secretário do governo João José de Lima; 
remetendo os pareceres de [Custódio Simões da Silva, João Álvares Ferreira] e do curador, indicando 
outras medidas que considerava pertinentes. 
Anexo: actas (cópias) e ofícios.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 66, 53, 56 e 60. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4453.  1762, Julho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [Bispo eleito de Angola], frei Francisco de Santo Tomás, ao rei [D. José I] sobre o cabido ter-lhe 
delegado a jurisdição ordinária, com a eleição de vigário capitular, conforme a ordem régia, logo após a 
partida do Arcebispo eleito da Bahia [frei Manuel de Santa Inês]; das dificuldades em reger o Bispado por 
sofrer de hidropisia. 
Obs.: hidropisia é um termo médico que designa, genericamente, a acumulação de líquidos nos tecidos do 
corpo ou nas cavidades corporais. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4454.  1762, Julho, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo 2ª via de ferro daquela conquista 
e vários pássaros de cores de Benguela [maracachões, viúvas, cardeais, seleces, golas e xexéus]; dando 
conta da falta de comunicação com Benguela, onde já não iam barcos ao sal, nem paravam os navios 
vindos do Brasil, tendo mandado uma canoa com alguns homens para reforçar a reduzida guarnição 
daquele presídio. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4455.  1762, Julho, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do juiz de fora de Angola, João Delgado Xavier, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre a decadência do lugar de juiz de fora e restantes ofícios de 
justiça, devido ao regimento, ao diminuto ordenado, aos emolumentos de pouca consideração e às 
interferências de jurisdição dos ouvidores, que ganhavam mais e tinham sido aumentados. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4456.  1762, Julho, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do juiz de fora de Angola, João Delgado Xavier, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a sua chegada àquele reino e de agir a bem do serviço de 
Sua Majestade, sabendo que tinha a protecção do secretário; referindo que necessitava de providências 
céleres às desordens que ocorriam na administração da justiça naquele reino. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4457.  [ant. 1762, Julho, 23] 
REQUERIMENTO do nomeado como procurador da Coroa e da Fazenda Real em Angola, Francisco 
António Ribeiro, ao rei [D. José I] solicitando provisão para poder continuar a servir o cargo em que fora 
nomeado, por um ano, pelo governador António de Vasconcelos, tal como se praticara com os seus 
antecessores. 
Anexo: bilhete e provisão. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4458.  1762, Agosto, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do juiz de fora de Angola, João Delgado Xavier, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre os despotismos do ouvidor Francisco José Pereira Barbosa, 
nomeadamente tentado dar a serventia de promotor dos resíduos e curador geral dos defuntos a João de 
Mena Barreto, destituindo Manuel de Sousa Magalhães e desanexando o dito lugar sem provisão régia 
para colocar o dito Mena na repartição da comarca, opondo-se ao provimento que o signatário fizera de 
Jerónimo Pereira do Lago como escrivão dos resíduos e ausentes por falecimento de Manuel Baptista do 
Nascimento. 
Obs.: m. est.; anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4459.  1762, Agosto, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter escrito a 11 de Maio e 10 de Julho 
acerca do procedimento da Junta em relação ao estanque do sal de Benguela, dando conta do sal que 
existia na cidade e do que se esperava desde Fevereiro; sendo necessário estabelecer comunicação com 
Benguela para as dependências do governo, a administração da justiça e o comércio, sugerindo a 
permanência naquele porto de um iate que viesse do Reino com esse fim. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4460.  1762, Agosto, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o falecimento do vigário capitular e 
Bispo eleito de Angola, frei Francisco de Santo Tomás, devido a hidropisia anasarca, ficando o governo do 
Bispado a cargo do cabido que era composto maioritariamente por naturais da terra, ignorantes e com 
maus costumes, sendo urgente a nomeação de novo prelado que evitasse a desunião, até porque também 
falecera o deão e não havia quem o pudesse substituir. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4461.  1762, Setembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o mestre do navio Santíssimo 
Sacramento e São Francisco de Paula, João Crisóstomo de Oliveira, ter entregado ao almoxarife da 
Fazenda Real daquele reino a pólvora grossa e fina que lhe fora entregue pelo tesoureiro do Conselho 
Ultramarino, sendo a mesma guardada em armazém próprio e tendo a provedoria dado conhecimento.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4462.  1762, Setembro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 29 de Abril de 
1762 acerca de não poder responder às contas do signatário, mas estar Sua Majestade a par dos seus 
serviços. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4463.  [ant. 1762, Setembro, 10] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Infantaria com exercício de engenheiro [em Lisboa] e província da 
Estremadura, Guilherme Joaquim Pais de Meneses, ao rei [D. José I] solicitando o hábito de Cristo e tença 
para si e uma tença efectiva para a sua filha, D. Maria Teresa de Meneses, alegando os muitos anos de 
serviço em Angola, ter sido discípulo da Academia Militar, discípulo do número, ajudante de Infantaria com 
exercício de engenheiro e sargento-mor de Angola e [em Portugal]; tendo sido responsável em Angola, 
entre outras coisas, pela demarcação do terreno para a construção dos quartéis de soldados do Regimento 
de Infantaria em Angola e pelas plantas da cidade de São Paulo da Assunção [de Luanda], do rio Quanza e 
das fortalezas de Nossa Senhora do Cabo e de São Filipe do Penedo. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão e auto dos papéis de serviço.  
AHU-Angola, cx. 43, doc. 116. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4464.  1762, Setembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as cartas que o padre frei genovês 
Sebastião de Taggia e o padre frei Rosário de Parco, receberam do procurador-geral dos capuchinhos, [frei 
Girolamo Maria da Caltanissetta], acerca do decreto de 4 de Agosto de 1760 e do corte de relações com 
Roma; informando que os padres lhe entregaram as cartas e o padre frei Rosário iria regressar à sua 
Província, em virtude de não necessitar de ordem do superior de Roma, ter completado o tempo de 
prefeitura e ter nomeado vice-prefeito. 
Obs.: cartas em italiano; anexo: cartas (cópias). 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4465.  1762, Setembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o falecimento do sargento-mor 
engenheiro, Lourenço José Botelho, no regresso do presídio de São José de Encoje, onde fora verificar a 
respectiva planta; pedindo que o engenheiro fosse substituído e viesse um ajudante, porque eram ambos 
necessários à construção da fortaleza de Benguela, faltando-lhe quem copiasse a planta e projecto que o 
dito engenheiro fizera para a transformação do colégio dos jesuítas. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4466.  1762, Setembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 29 de Abril e o 
mau estado do fardamento da guarnição e dos presídios, levando muitos a desertar; referindo que o 
reduzido número de tropas e o seu mau estado era suficiente para quebrarem face a um ataque inimigo, 
pelo que propusera à Junta para se pagar às tropas os dois anos em dívida, ajustando-se com as casas de 
negócio da terra as fazendas necessárias ao fardamento; pedindo o envio da fazenda branca usada na 
Europa, porque era usada como moeda corrente nos sertões.  
Anexo: acta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4467.  1762, Setembro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter recebido a carta do secretário de 29 
de Abril de 1762 pelo capitão João Crisóstomo de Oliveira e ter sabido da guerra entre Espanha e 
Inglaterra, tendo mandado vir homens das guarnições de Muxima, Massangano, Cambambe, Ambaca e 
Pedras [Negras], mandado reedificar quatro pequenas baterias abandonadas para aumentar a defesa do 
porto para além das peças do forte de São Filipe e reforçado o presídio de Caconda com homens, reparos 
e peças montadas; dando conta que Benguela tinha a fortaleza de adobe arruinada, poucos soldados e os 
moradores doentes.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4468.  1762, Novembro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 14 de 
Novembro de 1761 acerca da disciplina das tropas; explicando que não fora negligente e dando exemplos 
de como procedera nessa matéria, evitando fugas, castigando os desacatos e os desertores, fazendo 
diminuir o consumo de vinho.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4469.  1762, Novembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter recebido o novo plano para os 
soldos das tropas, das guarnições dos presídios e seus oficiais, explicando que sustivera a aplicação do 
plano em relação aos oficiais até que viesse resposta à sua proposta de por os oficiais subalternos do 
Regimento a servir naquelas praças e os sargentos e cabos bem disciplinados no lugar daqueles, para que 
os postos não ficassem na posse de fuscos e pretos, mas antes dos paisanos, recebendo o soldo antigo. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
  

4470.  1762, Novembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sugerindo que se desse reforma aos capitães 
do regimento Inácio Prates David e Eusébio de Queirós Coutinho, por motivo de doenças prolongadas e 
porque a ausência de ambos no serviço sobrecarregava os restantes quatro capitães; tendo sugerido no 
passado para aquele lugar o tenente de Granadeiros, Francisco Manuel de Lira, que falecera a 8 de 
Novembro no Calumbo, onde se fora curar de uma hidropisia, ficando o Regimento sem um único 
subalterno capaz; pedindo o envio de oficiais, sargentos e cabos. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4471.  1762, Novembro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre os prejuízos que o escrivão da 
Fazenda Real tivera desde que se retirara a condição do fardamento dos soldados ao contrato dos 
escravos daquele reino, porque o escrivão deixara de vencer parte das matrículas e com isso ficava sem 
rendimento satisfatório, não havendo pessoa com capacidade que aceitasse servir aquele lugar.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4472.  [ant. 1762, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO do padre Manuel Moreira Rangel ao rei [D. José I] solicitando alvará de mantimento, em 
virtude de ter sido provido numa conezia da Sé do Bispado de Angola, para assim poder receber a côngrua 
respectiva. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4473.  1762, Novembro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter recebido a carta do secretário de 22 
de Junho e os exemplares da colecção de papéis tratados entre a Corte [de Portugal] e as de Castela e 
França; referindo os problemas defensivos daquele reino onde os navios podiam aportar em qualquer parte 
da costa, e que mandara tirar a artilharia do forte de São Miguel e formara com ela uma bateria na marinha 
do forte de São Filipe, que mudara a pólvora do forte de São Pedro a dos particulares para duas casas de 
pedra e que reparava a cidade alta que não chegara a ser fortificada conforme a planta do coronel 
engenheiro Miguel Pereira da Costa. 
Obs.: neste ano Portugal enfrentava Espanha e França na chamada Guerra Fantástica, devido à invasão 
de fronteiras; anexo: ofício (minuta). 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 94 e 51-A. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4474.  1762, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do procurador da Câmara de São Paulo da Assunção [de Luanda], José da Fonseca Monteiro, em 
representação do povo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado, queixando-se das quantias levadas pelo ouvidor-geral Francisco José Pereira Barbosa na 
correição que fizera em 1761 às medidas, aferições, balanças, licenças e o mais relacionado com o 
contrato do peso real, indo contra o estipulado no regimento de 1755, além de introduzir novidades em 
benefício próprio e interferir na jurisdição da Câmara. 
Obs.: anexos numerados de 1 a 9; anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
 

4475.  1762, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a Junta mandada criar pela carta régia 
de 29 de Outubro de 176[1] para administrar os bens dos padres da Sociedade de Jesus, remeter ao porto 
de Pernambuco algum ouro e a respectiva letra para que fosse paga na capital ao tesoureiro dos bens 
confiscados, António dos Santos Pinto, remetendo ainda uma relação do estado do cofre. 
Anexo: ofício e relações. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 87, 85 e 86.  
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4476.  1762, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a Junta ter explicado a 21 de Outubro 
que suspendera a remessa do produto dos bens dos jesuítas e referindo que ele propusera à Junta que se 
remetesse no presente, por Pernambuco, algum do ouro que existia no cofre da Fazenda Real e se 
remetesse mais com brevidade para outros portos, devido à guerra e às dificuldades em passar dinheiro. 
Obs.: neste ano Portugal enfrentava Espanha e França na chamada Guerra Fantástica, devido à invasão 
das suas fronteiras; anexo: ofícios. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 88 e 32. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4477.  [ant. 1762, Dezembro, 11] 
REQUERIMENTO do provido como capitão de Infantaria do terço do distrito do Quanza, Domingos Dias da 
Silva, ao rei [D. José I] solicitando carta de confirmação da patente passada pelo governador António de 
Vasconcelos, quando o lugar vagara porque João Rodrigues de Sousa não requerer as ordens 
necessárias. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4478.  [ant. 1762, Dezembro, 11] 
REQUERIMENTO do provido como coronel da Ordenança do presídio de Benguela, Matias da Costa, ao 
rei [D. José I] solicitando carta de confirmação da patente passada pelo governador António de 
Vasconcelos, devido à promoção de João Álvares Pamplona ao posto de coronel dos auxiliares da vila de 
Massangano. 
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4479.  1762, Dezembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter escrito a 4 de Fevereiro acerca da 
inutilidade de haver um capitão de Infantaria pago no presídio de Benguela e das vantagens em dar a esse 
capitão a companhia vaga ou uma daquelas em que se devia reformar os seus capitães; pedindo 
instruções acerca do pagamento, porque o plano contava com seis capitães e com aquele eram sete. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 91 e 92. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4480.  1762, Dezembro, 29, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a Junta criada para a administrar os 
bens que haviam sido dos padres da Sociedade de Jesus ter decidido passar as letras do produto daqueles 
bens sobre os capitães que saíssem de Benguela em direcção ao Rio de Janeiro, ordenando ao provedor 
da Fazenda daquele presídio que dirigisse as letras ao [governador do Rio de Janeiro], conde da Bobadela, 
[Gomes Freire de Andrade], para ele as mandar pagar naquela cidade a quem estivesse encarregado da 
dita administração. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4481.  1762 
MAPA de todos os apetrechos e peças de artilharia das fortalezas e trem real de Angola, e sortimento do 
que era necessário.  
AHU-Angola, cx. 45, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4482.  1763, Janeiro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 29 de 
Novembro de 1762, dando conta do perdão régio a João Álvares Pamplona pelo tempo de degredo que lhe 
faltava, ordenando ao signatário para lhe conceder licença para se recolher [a Portugal] quando não fizesse 
falta; sugerindo que Pamplona se recolhesse a sua casa, no Reino, porque ali não servia para nada.  
AHU-Angola, cx. 47, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4483.  1763, Janeiro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA (cópia) do ouvidor-geral de Angola, Francisco José Pereira Barbosa, ao rei [D. José I] sobre os 
conflitos de jurisdição decorrentes da criação de uma junta formada pelo governador, pelo ouvidor-geral 
como juiz relator dos feitos crimes e pelo juiz e fora como adjunto, em virtude do seu regimento e o do 
governo de Angola não permitir que os agravos fossem interpostos ao governador e porque o juiz de fora 
queria ser seu superior e conhecer os agravos que dava nos processos criminais, mas o único tribunal 
competente e superior para conhecer os agravos era a Relação da Bahia, pelo que não dera despacho ao 
recurso [do escrivão Vitorino Rodrigues Lisboa]. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4484.  1763, Janeiro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco José Pereira Barbosa, ao rei [D. José I] sobre 
ter executado a ordem régia de 22 de Novembro de 1761 que ordenava a cobrança do dinheiro para o 
fardamento das tropas e dos presídios daquele reino aos contratadores, devendo remeter o valor em letras 
seguras e efectivas ao Conselho Ultramarino antes do final do ano, e dar as fardas no início de cada biénio 
e as fardetas no início de casa ano. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4485.  1763, Janeiro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco José Pereira Barbosa, ao rei [D. José I] sobre 
o plano dos soldos e fardamentos a dar aos militares daquele reino e presídios e a ordem para remeter 
anualmente determinada verba por conta das fazendas em causa; pedindo esclarecimentos sobre o 
abatimento que o juiz de fora requerera que o governador fizesse nos salários que o provedor e os oficiais 
recebiam pelas matrículas, assistências, fardamentos e remates de contas, e ainda de onde sairiam esses 
salários se as fazendas viessem de Lisboa, porque até então saiam do que se descontava do fardamento 
dos militares; referindo que só recebia ordenado pelo lugar de ouvidor e que contava com o salário das 
arqueações, pagos pelos navios; perguntando se antes da despesa da Fazenda Real bastava cumprir as 
portarias do governo ou se devia assinar o mandado e obter o visto do governo antes da despesa. 
Anexo: regimento, regimento (traslado) e certidões. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 3 e 4. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4486.  1763, Janeiro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco José Pereira Barbosa, ao rei [D. José I] sobre 
a proposta do presidente da Junta, [o governador António Vasconcelos], para se proceder ao fardamento 
da tropa e presídios daquele reino, devido à urgência da situação, às deserções e à demora na chegada 
das fazendas de Lisboa, tendo-se ajustado o preço das fazendas com várias casas de negócio, sendo 
convocados à Junta os deputados e os contratadores e ajustando-se o fardamento em 45% do preço de 
Lisboa, do que resultou lucro para a Fazenda Real. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4487.  1763, Janeiro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA da Junta criada para a arrecadação dos bens que foram dos padres da Sociedade de Jesus, 
formada pelo [governador], António de Vasconcelos, [o provedor e ouvidor-geral], Francisco José Pereira 
Barbosa, [o juiz de fora], João Delgado Xavier, [o coronel e deputado] João Monteiro de Morais, [o tenente-
coronel], José António Serrão e [o sargento-mor], Joaquim Marques Pereira, ao rei [D. José I] remetendo 
uma relação do estado do cofre relativo aos bens da primeira classe, tendo-se formalizado as letras 
conforme Sua Majestade prescrevera.  
Obs.: juntou-se ofício de 19 de Dezembro de 1763 em virtude do conteúdo coincidir, havendo também a 
possibilidade de erro na data; anexo: ofício e relações. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 15 e 48. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4488.  1763, Janeiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco José Pereira Barbosa, ao rei [D. José I] sobre 
ele, enquanto provedor da Fazenda Real, cargo anexo ao de ouvidor-geral, assistir à Junta onde se 
sentenciava por pluralidade de votos, de forma militar, dependências criminais e da Fazenda; advertindo 
para a necessidade de nomear secretário que assentasse os votos de cada um e os seus fundamentos 
para que se fizesse relação, separada nos tempos, para se decidir as matérias de dúvida; explicando que 
segundo as ordens régias, o provedor da Fazenda Real poderia ser expulso da Junta e podiam surgir 
dúvidas nos votos da Junta respeitantes ao cargo de ouvidor-geral e auditor-geral, e os réus iriam à sua 
presença para exame e averiguação dos delitos; devendo remeter-se a Sua Majestade os assentos da 
Junta para que visse o zelo na conservação e no aumento do comércio e na administração da justiça. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4489.  1763, Janeiro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco José Pereira Barbosa, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as resoluções que esperava às 
contas que dera através do Conselho Ultramarino, pedindo sucessor em virtude de servir aquele lugar há 
dois anos. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4490.  1763, Janeiro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Francisco José Pereira Barbosa, ao rei [D. José I] sobre não se fazer 
correição no presídio de Benguela há muito e não ter podido fazê-la antes de tomar posse; dando conta 
que o presídio tinha um ouvidor leigo, provido pelo governo, a servir de juiz ordinário e de provedor da 
Fazenda Real, mas que não servia de provedor dos defuntos, ausentes, resíduos e capelas, porque o lugar 
era provido pelo signatário; referindo que o escrivão da Ouvidoria servia também no Geral e que o escrivão 
da Provedoria dos Resíduos servia o signatário e o provedor da cidade, aconselhando a separar as 
repartições da cidade e da comarca e os escrivães, defendendo que se houvesse oficiais dos resíduos 
separados haveria mais cuidado nas dependências da comarca; explicando que necessitava se substituto 
na administração da Fazenda Real e na Junta quando ia à comarca como ouvidor-geral e corregedor.  
AHU-Angola, cx. 46, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4491.  1763, Janeiro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo um elefante de casta superior ao 
que enviara antes, informando que o animal estava domesticado, com ele ia um negro forro mixiluanda que 
sempre o assistiu, e vinte galinhas do mato para que se reproduzissem na tapada de Lisboa para caça. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4492.  1763, Janeiro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o intento de vários degredados em 
fazer um levantamento nocturno para senhorearem o corpo da guarda, matarem o governador e os oficiais 
principais, abrir as cadeias, encravar as peças do forte de São Filipe, saquear as casas e fugir de barco; 
informando que já haviam sido presos e interrogados 73 indivíduos, tendo sido separados e guardados em 
casa dos moradores, à excepção de oito que foram para o antigo colégio dos jesuítas. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4493.  1763, Janeiro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre os despotismos do ouvidor [-geral, 
Francisco José Pereira Barbosa], remetendo os papéis que mandara o juiz de fora, [João Delgado Xavier], 
fazer no caso que opunha a Junta criminal ao ouvidor, [devido ao agravo que aquele ministro interpôs ao 
escrivão Vitorino Rodrigues Lisboa. 
Anexo: ofício, acta (cópia), certidões e regimento (cópia de capítulos). 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4494.  1763, Janeiro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo pelo capitão de galera, Bernardo 
António de Araújo, nove [viveiros] com pássaros de cores, conforme o rol anexo. 
Anexo: rol. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4495.  [ant. 1763, Fevereiro, 1] 
REQUERIMENTO de Leonardo José Botelho, filho do sargento-mor de Infantaria com exercício de 
engenheiro, Lourenço José Botelho, ao rei [D. José I], solicitando uma certidão com o dia e mês em que o 
seu pai embarcou na frota da Bahia para Angola, assim como ele suplicante fizera a justificação respectiva, 
em virtude de precisar delas para um requerimento. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4496.  1763, Fevereiro, 9, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
OFÍCIO do juiz de fora de Angola, João Delgado Xavier, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre José Álvares [de Oliveira] e outros terem sido denunciados 
como envolvidos num levantamento violento, tendo procedido às prisões, conforme ordem do governador, 
que o encarregou do caso. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4497.  1763, Fevereiro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do governador António de 
Vasconcelos, de 9 de Julho de 1760, acerca da obra que mandara fazer na sua casa de residência, por ter 
ficado inabitável depois da obra do trem lhe ter retirado toda a vista e arejamento, pedindo a aprovação da 
mesma; o conselho analisou o parecer do provedor da Fazenda Real de Angola, [Francisco José Pereira 
Barbosa], de 10 de Abril de 1760. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 230-231; várias cartas falam nesta matéria, 
ver a título de exemplo o ofício de 1 de Maio de 1760 e o de 27 de Junho de 1762, respectivamente, em 
AHU_CU_001, Cx. , D. (antiga cx. 43, doc. 12, 11 e 13 e cx. 45, doc. 57 e 52); anexo: cartas, informação, 
provisão (cópia) e termo. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 12 e 58. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4498.  1763, Fevereiro, 11, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
OFÍCIO dos [oficiais da Câmara de São Paulo da Assunção de Luanda] ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo uma representação e certidões, 
feita pela Câmara em 1762, [acerca dos procedimentos do ouvidor-geral Francisco José Pereira Barbosa, 
na correição relativa ao contrato do peso, e do seu antecessor, João Baptista de Oliveira Baena], em 
virtude de um vereador ter sido chamado a casa do ouvidor para assinar um termo relativo à 
representação, apesar de já ter findo o tempo da sua serventia.  
Anexo: ofício e certidões. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4499.  1763, Fevereiro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo o mapa dos navios que foram 
daquele porto [e do presídio de Benguela, com escravos, para o Brasil], levando algumas cabeças acima 
das arqueações, apesar dos avisos que o signatário fizera ao provedor; dando conta que as cabeças a 
mais iam como crias, desrespeitando a lei de 11 de Janeiro de 1758; advertindo para o prejuízo de não se 
embarcarem mantimentos para as crias, e que isso era feito com o consentimento do provedor que as 
embarcava como crias de todo o direito, podendo faltar o sustento a todos durante as longas viagens.   
Obs.: m. est.; anexo: ofício e mapas. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 15, 1 e 14. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4500.  1763, Fevereiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o aviso do juiz de fora [João Delgado 
Xavier] acerca de uma conjuração de degredados que planeavam matar o governador, os oficiais da 
Companhia de Granadeiros, os ministros e os oficiais da tropa, abrir o quartel, o calabouço e o trem, 
saquear a cidade e embarcar na galera da Companhia de Pernambuco; explicando que atraíra à cidade os 
confederados que assistiam na obra do forte de São Filipe, prendendo esses e todos os que constavam 
num rol encontrado na casa do cabecilha [José Álvares de Oliveira]; explicando que o juiz de fora dera 
início à devassa do caso por ter sido ele o primeiro a saber do caso, por ser da sua jurisdição e por ter 
prendido o chefe; tendo sido nomeado deputado da Junta criminal o coronel, João Monteiro de Morais, 
para escrever a devassa; referindo a interferência do ouvidor [-geral, Francisco José Pereira Barbosa], 
pedindo ordens para que as relações do Reino, da Bahia e do Rio de Janeiro não remetessem para ali 
mais degredados de pena vil e viessem casais das ilhas dos Açores para povoar a cidade que quase não 
tinha gente.  
Anexo: ofício, ofícios (cópias) e certidões (cópias). 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 17, 9, 16 e 18; cx. 47, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4501.  [ant. 1763, Fevereiro, 19] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor do presídio de Muxima, Pedro Paulo Pegado, ao rei [D. José I] 
solicitando licença para ir para o Brasil ou para [Lisboa] a fim de se curar das moléstias causadas pelo 
clima nocivo daquele reino.  
AHU-Angola, cx. 46, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4502.  [ant. 1763, Março, 1] 
REQUERIMENTO do provido como capitão do forte de Santo António da cidade [de São Paulo da 
Assunção de Luanda, em Angola], António Dias, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente 
passada pelo governador [António de Vasconcelos], aquando do falecimento de João Martins do Rosário.  
AHU-Angola, cx. 46, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4503.  [ant. 1763, Março, 14] 
REQUERIMENTO do provido como escrivão da Feitoria Real e marcador dos escravos que embarcavam 
de Angola para os portos do Brasil, capitão Bento José de Almeida Lobo, ao rei [D. José I] solicitando 
provimento para servir aquele ofício por mais um ano, além dos seis meses de serventia em que fora 
provido pelo governador António de Vasconcelos, [aquando da ida de José dos Santos Torres para o 
presídio de Benguela], em virtude de servir com satisfação e sem crime. 
Anexo: provisão, requerimento e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4504.  1763, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento de António José da Silva, 
morador na cidade de Luanda, solicitando licença para regressar a Portugal, de onde era natural, porque 
tendo ido a Angola tratar de várias dependências, casara e constituíra família, mas tendo-lhe falecido os 
pais precisava de voltar à pátria, com a sua família, para tratar da sua casa.  
Anexo: requerimento, provisão (cópia) e carta. 
AHU-Angola, cx. cx. 46, doc. 23, cx. 44, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4505.  1763, Março, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a oposição do ouvidor [-geral, 
Francisco José Pereira Barbosa], às decisões da Junta criminal, causando prejuízos ao povo; remetendo 
os papéis, os despachos e a resposta do ouvidor [relativamente ao agravo que interpôs ao escrivão 
Vitorino Rodrigues Lisboa], mantendo-o preso e não o sentenciando sem ordem de Sua Majestade. 
Obs.: juntou-se ofício do governador de 31 de Maio de 1763 devido à semelhança do conteúdo e à 
existência dos mesmos anexos; anexo: requerimentos (cópias), ofícios, actas (cópias), certidões e 
regimentos (cópias de capítulos). 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 24, 19 e 36. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4506.  1763, Março, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a execução da sentença do cabecilha 
[do levantamento], José Álvares de Oliveira, e dos restantes degredados, respectivamente na praça 
principal e na ponte da Nazaré. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4507.  1763, Maio, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos [oficiais da Câmara] de São Paulo da Assunção [de Luanda], ao rei [D. José I] agradecendo a 
protecção, respeito e distinções que Sua Majestade lhes votava e afirmando a sua fidelidade; 
congratulando-se com os procedimentos do governador António de Vasconcelos no caso do atentado de 
Janeiro, afirmando que aquele ministro agira sempre contra a corrupção e zelara pela tranquilidade e o 
bem comum do povo, mas que apesar disso crescia a ruína daquele reino porque a cobiça dos degredados 
levava à decadência do comércio dos sertões, porque faziam violências aos negros, usavam de 
estratagemas e ideias perversas, fingiam e roubavam, sem que a força ou a justiça os detivesse, pedindo 
por isso que não viessem para aquele reino mais degredados daquela qualidade, nem os da relação da 
Bahia e do Rio de Janeiro. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 27 e 28. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4508.  1763, Maio, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO dos papéis de serviço do tenente de Infantaria do Regimento pago da cidade de São Paulo da 
Assunção, Francisco José da Silva, da companhia do capitão Domingos da Fonseca Negrão. 
Obs.: doc. numerado de 1 a 16. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4509.  1763, Maio, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o ouvidor [-geral] e provedor da 
Fazenda Real, [Francisco José Pereira Barbosa], interferir na jurisdição de juiz de fora, [João Delgado 
Xavier], apesar das jurisdições estarem reguladas; dando conta dos abusos do ouvidor nos despachos aos 
requerimentos do [capitão-mor do presídio de Caconda], António da Silva Lemos, e do capitão de corveta, 
João José da Rocha.  
Anexo: ofício e requerimentos (cópias). 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 33 e 31. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4510.  1763, Maio, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo a devassa tirada à conjuração dos 
degredados, as sentenças proferidas ao cabecilha do levantamento, José Álvares de Oliveira, aos vinte e 
quatro sequazes e mais dois réus, e a execução das mesmas; dando conta que o bom desempenho do juiz 
de fora [João Delgado Xavier] merecia que ele fosse distinguido com uma beca, destacando também a 
prudência e o zelo do deputado da Junta e coronel João Monteiro de Morais, a quem nomeara para 
escrever a devassa; referindo que a carta régia de 4 de Novembro de 1759 fora crucial nomeadamente 
devido às interferências do ouvidor [Francisco José Pereira Barbosa] e que seria conveniente uma que 
proibisse todas as relações de degredarem para aquele reino sujeitos de pena vil e animo corrupto que 
pudessem juntar-se noutra quadrilha de celerados; pedindo o envio de casais das ilhas dos Açores para 
povoar a cidade e evitar a ruina daquele reino.  
Obs.: m. est.; autos numerados; anexo: autos. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 34, 8 e 32; cx. 47, doc. 49 e 51. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4511.  1763, Maio, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [juiz de fora de Angola], João Delgado Xavier, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a conta que dera acerca da conjuração dos degredados, o 
zelo, o esforço e o empenho que colocou no processo; referindo a lista que ia junto ao acórdão com as 
naturalidades dos réus que foram confiscados, não se passando ordens nenhumas naquele reino acerca 
desta matéria na certeza que o secretário daria as providências respectivas ao caso. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
  

4512.  1763, Maio, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a morte do capitão de Infantaria Inácio 
Prates David, para quem já sugerira a reforma, assim como para Eusébio de Queirós Coutinho, tendo 
falecido também o tenente Francisco Manuel de Lira e o ajudante das fortificações Valentim Nogueira 
Monteiro; relembrando a necessidade de oficiais subalternos para poder reformar o tenente Mateus 
Ferreira e o alferes António Pereira Dinis, e dar baixa aos doentes; propondo para a Companhia de Inácio 
Prates, o ajudante das fortificações João Garcês de Sousa, para a companhia em que servia Domingos da 
Fonseca Negrão, o tenente Francisco José da Silva, e para a de Eusébio Queirós, caso de Sua Majestade 
lhe concedesse reforma, o capitão de Benguela, Manuel Ferreira dos Santos.  
AHU-Angola, cx. 46, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4513.  1763, Junho, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre os problemas que antecipara quando 
dera conta do falecimento do vigário capitular, [frei Francisco de Santo Tomás], e o Bispado ficar a cargo 
do cabido, faltando pessoa capaz para deão; dando conta das contendas no cabido quando vagara a 
vigairaria da igreja dos Remédios, tendo o chantre decidido parcialmente nomear o padre Vasco Nunes de 
Ataíde; referindo os esquemas do chantre para ser deão e um irmão seu ascender ao seu lugar, ficando de 
fora o cura da Sé que era mais benemérito e inteligente. 
Obs.: m. est.; anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4514.  1763, Junho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento do tenente-coronel de Angola, 
José António Serrão, solicitando que a graça que recebera de a tesouraria do Conselho Ultramarino assistir 
a sua esposa, [D. Antónia Teresa de Vasconcelos], com parte dos soldos que passou a receber quando foi 
servir de sargento-mor do Regimento da Infantaria da cidade de Luanda, passasse para os seus filhos, em 
virtude da sua mulher ter falecido, tendo o padre da congregação do Oratório [de Lisboa], João Policarpo, 
procurador de Brites Maria Jarroca, administradora da filha do suplicante, já pedido dois anos de mesadas 
em falta.  
Anexo: requerimentos, cartas, procuração, certidão,  
AHU-Angola, cx. 47, doc. 2; cx. 46, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4515.  1763, Julho, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do Junta criada para administrar a Fazenda Real e o contrato do sal de Angola, formada pelo 
[governador], António de Vasconcelos, [o provedor e ouvidor-geral], Francisco José Pereira Barbosa, [o juiz 
de fora], João Delgado Xavier, [o coronel e deputado] João Monteiro de Morais, [o tenente-coronel], José 
António Serrão e [o sargento-mor], Joaquim Marques Pereira, ao rei [D. José I] remetendo uma relação e 
conta do que o contrato produzia, lembrando que se o sal viesse de Benguela custaria metade do valor do 
que custaria se fosse comprado aos particulares [de Luanda]. 
Anexo: ofício e relações. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 3 e 4. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4516.  1763, Julho, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a situação dos ex-capitães-mores de 
Ambaca e Caconda, respectivamente, Domingos Ferreira de Assunção e António da Silva Lemos, que a 
carta régia de 1 de Dezembro de 1761 ordenava que a Junta sentenciasse pelas culpas tiradas nas 
residências, referindo a intervenção do ex-capitão-mor de Benguela, João Miguel de Ornelas e 
Vasconcelos. 
Obs.: m. est.; anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 7 e 5. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4517.  1763, Julho, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a sua carta de 26 de Abril de 1762, 
acerca da pólvora e armas que recolhera face à ordem de 21 de Novembro de 1761, e de na carta de 19 
de Julho de 1762 ter explicado que trocara alguns barris de pólvora com os negociantes, em virtude de a 
da Feitoria estar estragada, tendo devolvido as armas inaptas aos donos; afirmando que as ordens de 
recolha daqueles géneros nas feitorias dos presídios não tiveram qualquer efeito; dando conta que, em 
Benguela, Manuel Lopes Antunes carregara numa galera da Companhia de Pernambuco, capitaneada por 
António Pontes, vários barris de seco e pólvora para entregar em [Luanda] a João Manuel Lopes 
Gonçalves. 
Anexo: mapas. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4518.  [ant. 1763, Agosto, 1] 
REQUERIMENTO do provido como capitão de Infantaria da Ordenança, Manuel José da Silva, ao rei [D. 
José I] solicitando confirmação da carta patente passada pelo governador [António de Vasconcelos].  
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4519.  1763, Agosto, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter recebido uma bolsa de cartas do 
secretário, e entre elas duas vias da carta de 23 de Dezembro autorizando o capitão da guarda, João 
Xavier de Proença e Silva, a ir a [Portugal]; informando que o capitão falecera e que já tinha avisado o 
[vedor da Fazenda e Estado], Paulo de Carvalho Mendonça, desconhecendo que o capitão quisesse 
retirar-se daquele reino antes do fim do governo do signatário. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4520.  1763, Agosto, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 21 de 
Dezembro e o alvará de 20 de Dezembro de 1762, rectificando que o alvará de 7 de Maio de 1761 se 
aplicaria apenas aos navios que viessem àquele porto e ao de Moçambique, podendo seguir para os portos 
da Bahia e do Rio de Janeiro. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4521.  1763, Agosto, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA da [Junta criada para administrar a Fazenda Real], formada pelo [governador], António de 
Vasconcelos, [o provedor e ouvidor-geral], Francisco José Pereira Barbosa, [o juiz de fora], João Delgado 
Xavier, [o coronel e deputado] João Monteiro de Morais, [o tenente-coronel], José António Serrão e [o 
sargento-mor], Joaquim Marques Pereira, ao rei [D. José I] sobre a relação da conta do cofre da Fazenda 
Real até que o conde da Cunha, [D. António Álvares da Cunha] governou aquele reino, feita pelo contador 
António Ferreira Cardoso, remetendo relação da conta até finais de Abril de 1762. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. , D. . (antiga cx. 45, doc. 38; cx. 44, doc. 76); anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4522.  1763, Agosto, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, congratulando-se com a vitória das armas 
portuguesas, expulsando o inimigo das províncias da Beira e de Trás-os-Montes e entrando em Havana; 
informando que tomara conhecimento que apesar das negociações de paz devia observar as ordens de 29 
de Abril e de 22 de Junho de 1762, relativamente aos navios franceses e castelhanos. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4523.  1763, Agosto, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, propondo para capitão-mor do presídio de 
Benguela, o capitão de Artilharia da cidade de [Luanda], José Vieira de Araújo, atendendo às suas 
qualidades e à incapacidade dos quatro oficiais que se opuseram ao posto. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4524.  1763, Agosto, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA da Junta para a arrecadação dos bens dos padres da Sociedade de Jesus ao rei [D. José I] 
remetendo uma relação da receita e despesa do primeiro cofre depois das remessas, e outra do que existia 
no segundo cofre, de onde não se tinha despendido nada por ter cessado a sua aplicação.  
Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4525.  1763, Agosto, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as razões por que não dera 
mantimentos, nem fizera represália à galera malvina que dera fundo no largo da fortaleza de São Miguel, 
explicando que a embarcação ia carregar escravos ao Molembo e apresentou passaporte de Inglaterra e 
um exemplar do [Tratado Definitivo de Paz e União…], concluído em Paris e impresso em Saint-Malo. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4526.  1763, Agosto, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo pelo capitão António de Pontes 
dez viveiros de pássaros, [cangueis, xexéus, maracachões, monsenhores, cardeais benguelas, selececes, 
bigodes e viúvas]. 
Anexo: lista. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4527.  [ant. 1763, Agosto, 25] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria paga de Angola, Salvador Soares de Faria, ao rei [D. José I] 
solicitando um ano de licença para se ir tratar à capitania do Rio de Janeiro, não vencendo soldos, nem 
tempo, e contando-se a licença desde o dia do embarque daquele reino.  
Anexo: requerimento e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 45, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4528.  [ant. 1763, Agosto, 31] 
REQUERIMENTO do coronel do Regimento de Infantaria paga da guarnição da cidade de São Paulo da 
Assunção [de Luanda], Manuel Matoso de Andrade, ao rei [D. José I] solicitando provisão de reforma do 
dito posto, conforme o decreto [de 13 de Novembro de 1761], com meio soldo. 
Anexo: decreto. 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4529.  1763, Agosto, 31, [Lisboa] 
OFÍCIO do [oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino e Mercês] João Baptista de 
Araújo ao [secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre, sobre o secretário de 
estado [da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier Mendonça Furtado, lhe ter ordenado que o mesmo 
Conselho lhe remetesse com brevidade a relação das mercês e ajudas de custo dadas aos governadores e 
capitães-generais de Angola e de Cabo Verde e ao ouvidor de Angola. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4530.  [ant. 1763, Setembro, 1] 
REQUERIMENTO do nomeado no exercício de ajudante das ordens de Angola, capitão de Infantaria de 
um Regimento pago, Domingos da Fonseca Negrão, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da 
nomeação feita pelo governador António de Vasconcelos, aquando da promoção de João Monteiro de 
Morais a tenente-coronel. 
Anexo: portaria. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4531.  1763, Setembro, 1, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier Mendonça Furtado, ao 
[conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa Meneses, sobre o adiantamento de 
verba ao nomeado para o governo de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, por conta dos 
soldos, devendo o Conselho Ultramarino passar provisão para que se fizesse o desconto através da 
Provedoria da Fazenda de Angola. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4532.  [ant. 1763, Setembro, 5] 
REQUERIMENTO do nomeado para o lugar de governador e capitão-general de Angola, D. Francisco 
Inocêncio de Sousa Coutinho, ao rei [D. José I] solicitando o soldo desde o dia do embarque, como se 
concedeu aos seus antepassados e se costumava dar aos que iam para aquelas conquistas. 
Anexo: decreto e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 21 e 10. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4533.  [ant. 1763, Setembro, 7] 
REQUERIMENTO do nomeado para o lugar de ouvidor-geral de Angola, desembargador Manuel Pinto da 
Cunha e Sousa, ao rei [D. José I] solicitando provisões idênticas às que se passaram ao seu predecessor 
[João Baptista de Oliveira Baena], em virtude do seu antecessor, Francisco José Pereira Barbosa, ter 
partido com tanta brevidade que não houve tempo para tirar as ditas provisões. 
Obs.: as provisões diziam respeito ao valor da ajuda de custo, ao ordenado e ao seu pagamento desde o 
dia do embarque e a faculdade de servir concomitantemente o lugar de provedor da Fazenda Real; anexo: 
requerimento, certidão, bilhetes e decreto. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 22 e 18. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4534.  1763, Setembro, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 23 de Março 
de 1763, informando que Sua Majestade sentenciara a degredo para toda a vida, naquele reino, o médico 
de Portalegre, António José Serra, com indicação que o signatário tivesse cautela com o degredado.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4535.  1763, Setembro, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter recebido a carta régia, os 
exemplares do Tratado Definitivo de Paz… e a carta do secretário de 11 de Abril, advertindo-o para alguns 
artigos do tratado relativos à restituição de prisioneiros franceses e castelhanos; informando que tal não se 
aplicava ali porque não tinham sofrido hostilidades; congratulando-se com a paz obtida.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4536.  1763, Setembro, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre Sua Majestade ter sentenciado a 
degredo Manuel José Brandão, que devia embarcar na primeira embarcação que partisse para aquele 
reino, e ordenar ao signatário que não deixasse o degredado sair dele sem licença régia. 
Obs.: m. est.; anexo: carta (minuta). 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 25; cx. 46, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4537.  1763, Setembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta régia de 25 de Março e o 
Tratado Definitivo [de Paz e União…] entre [Portugal] e a Grã-Bretanha com as coroas de Espanha e 
França, reatando-se a amizade entre [D. José I] e os sereníssimos príncipes D. Carlos III e D. Luís XV. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4538.  1763, Setembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 11 de Abril e 
com ela os exemplares da sentença do parlamento de Paris, extinguindo em França a Sociedade de Jesus. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
  

4539.  1763, Setembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do secretário de 10 de Abril lhe 
pedir para distribuir os exemplares do Tratado Definitivo de Paz… por algumas pessoas. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4540.  1763, Setembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do juiz de fora de Angola, João 
Delgado Xavier, de 20 de Outubro de 1762, sobre o aumento da terça-parte dos ordenados dos ministros 
de letras e o aumento dos ordenados dos ouvidores em consequência do requerimento de Manuel da Silva 
Leal, [consultado em 7 de Novembro de 1750], queixando-se que o aumento ainda não fora estendido aos 
juízes de fora, apesar da justiça que essa medida implicaria. 
Obs.: m. est.; anexo: carta, consulta (cópia), portaria, provisão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 30; cx. 45, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4541.  1763, Outubro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a entrega aos negociantes das terças 
partes da pólvora que tinham recolhido nos armazéns reais conforme ordem de 21 de Novembro de 1761, 
em virtude do Tratado Definitivo da Paz. 
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4542.  [ant. 1763, Outubro, 5] 
REQUERIMENTO do provido como capitão de Artilharia do presídio de Benguela, José dos Santos 
Ferreira, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente passada pelo governador António de 
Vasconcelos, aquando do falecimento de Julião José Gomes. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4543.  1763, Outubro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as instruções que recebera do 
[secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], aquando 
do rompimento da corte de [Portugal], com as de Castela e França, tendo respondido em carta de 27 de 
Novembro acerca das fortificações que o coronel engenheiro Miguel Pereira da Costa levava a cabo; 
referindo que no presente, concluída a paz, a fortificação estava adiantada e mandara continuá-la porque 
havia muita pedra pronta; explicando que não remetia a planta porque não tinha quem a tirasse, e que 
precisava de artilharia para ela. 
Obs.: m. est.; manteve-se junto o ofício de 22 de Outubro de 1763 por ser igual ao actual; anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4544.  1763, Outubro, 19, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier Mendonça Furtado, ao 
[conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa Meneses, sobre a mesada que o Erário 
Régio deveria tirar do soldo do sargento-mor de Infantaria com o exercício de engenheiro de Angola, 
Joaquim José Cipriano dos Santos, para a sua mulher, D. Helena Maria de Sousa, dando conhecimento ao 
mesmo Conselho para que este passe provisão para que na Provedoria da dita capitania se fizesse 
desconto da referida mesada. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4545.  1763, Outubro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco José Pereira Barbosa, ao rei [D. José I] sobre 
os cuidados que tinha no envio da correspondência relativa aos seus cargos de ouvidor-geral e provedor, 
afirmando que seria justo que as despesas inerentes ficassem a cargo da Fazenda Real, em virtude de 
serem gastos com o serviço de Sua Majestade e porque as mesmas eram pagas aos governadores, 
apesar de terem melhor ordenado, residência e muitos negros para os servir.  
AHU-Angola, cx. 47, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4546.  1763, Outubro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco José Pereira Barbosa, ao rei [D. José I] sobre 
o governador [António de Vasconcelos] ter mandado o soldado Francisco Ferreira de Lemos, que servia de 
meirinho geral do eclesiástico, servir na guarnição de Muxima, apesar do pedido de baixa que o soldado 
fizera e do cirurgião-mor ter confirmado que o indivíduo não podia servir por moléstia. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. , D. .  
 

4547.  1763, Outubro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo pela terceira via a sua carta [de 
25 de Março de 1763, acerca do motim de escravos benguelas na corveta de Manuel da Costa Pinheiro, 
matando o capitão, o contramestre e marinheiro branco, e desembarcando na costa do Sonho; referindo as 
diligências que fez junto do marquês do Mussulo, do dembo Sembo e do príncipe do Sonho]. 
Obs.: m. est.; anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4548.  [ant. 1763, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO do nomeado no posto de capitão de cavalos de Angola, Manuel Jacinto Cardoso 
Ribeiro, ao rei [D. José I] solicitando o vencimento do seu soldo, por ajuda de custo, desde o dia do 
embarque, tal como já se concedera antes. 
Anexo: decreto. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 40 e 33. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4549.  1763, Outubro, 31, [Lisboa] 
PROVISÃO (minuta) do rei [D. José I] ao [governador nomeado para Angola, D. Francisco Inocêncio de 
Sousa Coutinho], ordenando-lhe que fizesse desembarcar e arrecadar nos armazéns daquele reino aos 
materiais e âncoras que iam por conta da Fazenda Real para o apresto das naus da Índia que fizerem 
escala em Angola. 
Anexo: relação e conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4550.  1763, Novembro, 2, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José I nomeando o soldado Cipriano de Faria, da companhia do coronel do Regimento 
de Artilharia de São Julião da Barra, como sargento do número do Regimento de Infantaria de Angola, 
devendo o Conselho Ultramarino passar os despachos necessários. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4551.  1763, Novembro, 6, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José I reconduzindo o bacharel João Delgado Xavier no lugar de juiz de fora de 
Angola, por mais três anos, podendo vestir a beca honorária; findo o triénio e dando boa residência teria 
lugar numa das Relações da Bahia ou Rio de Janeiro, sem concurso.   
Anexo: decreto. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 43 e 42. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4552.  1763, Novembro, 23, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário interino] da Junta dos Três Estados, Manuel José Moniz Pereira de Abreu, ao 
[secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre], sobre João Pimenta de 
Albuquerque ter requerido a avaliação do ofício de escrivão da Feitoria Real e marcador dos escravos da 
cidade de Luanda, estando nele provido Bento José de Almeida. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4553.  [ant. 1763, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO do nomeado como sargento-mor de Infantaria com exercício de engenheiro para 
Angola, por seis anos, Cláudio António da Silveira, ao rei [D. José I] solicitando provisão para que 
começasse a vencer o soldo dobrado desde o dia do embarque, tal como se concedia aos oficiais que iam 
para o Ultramar. 
Anexo: aviso e decreto. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 45, 20 e 29. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4554.  [ant. 1763, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO do nomeado como sargento-mor de Infantaria com exercício de engenheiro para 
Angola, por seis anos, Joaquim José Cipriano dos Santos, ao rei [D. José I] solicitando provisão para que 
começasse a vencer o soldo dobrado desde o dia do embarque, tal como se concedia aos oficiais que iam 
para o Ultramar. 
Anexo: decreto e aviso. 
AHU-Angola, cx. 46, doc. 21; cx. 47, doc. 20 e 46. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4555.  1763, Dezembro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo uma relação dos sete viveiros de 
pássaros de cores que enviava para as quintas de Belém. 
Obs.: m. est.; anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 47, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4556.  1763, Dezembro, 10, Lisboa 
RECIBO passado pelo escrivão do tesoureiro do Conselho Ultramarino, Luís Simão Leitão, atestando que o 
mestre da nau Nossa Senhora das Brotas, Manuel de Passos recebera da parte do tesoureiro do Conselho 
Ultramarino, José Miguel Licete, uma botica com medicamentos para levar para Angola e entregar à ordem 
do provedor da Fazenda Real, sendo para o governador daquele governo, devendo trazer conhecimento na 
volta. 
AHU-Angola, cx. 43, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4557.  [ant. 1764, Janeiro, 5] 
REQUERIMENTO do provido no posto de coronel dos auxiliares da vila de Massangano, António da Silva 
Guimarães, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente passada pelo governador [António 
de Vasconcelos], aquando do embarque para o Reino de João Álvares Pamplona Carneiro Rangel. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
  

4558.  1764, Janeiro, 15- Abril, 22, [Lisboa] 
OFÍCIOS e AVISOS (minutas) do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, os primeiros dirigidos ao governador e capitão-general de Angola, D. Francisco 
Inocêncio de Sousa Coutinho, sobre estrangeiros nos portos de Angola, Luango e Benguela; dos 
conhecimentos de carregamento de fardamentos e armamentos expedidos para Angola; concedendo a 
Sousa Coutinho licença para enviar escravos de Angola para as suas fazendas no Rio de Janeiro; relação 
de degredados para Angola, e outros particulares de Angola; dois ofícios dirigidos [ao vice-rei do Brasil], 
conde da Cunha, [António Álvares da Cunha], acerca a viagem do novo governador e capitão-general de 
Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, para Angola, sobre da expedição de segundas vias de 
uma carta régia e remetendo relações do que era necessário nos armazéns da Guiné e Índia; um ofício 
dirigido ao ouvidor-geral de Angola, [Francisco José Pereira Barbosa], informando que o navio Nossa 
Senhora do Cabo iria para a ilha da Madeira recrutar homens [para servir em Angola]; um ofício dirigido ao 
antigo governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos acerca da nomeação de um novo 
ouvidor de Angola; e um aviso dirigido ao Arcebispo regedor ordenando que Pedro João Francisco fosse 
remetido para o reino de Angola para cumprir pena de degredo na fortaleza das pedras.  
AHU-Angola, cx. 48, doc. 61 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4559.  1764, Janeiro, 18, [Lisboa] 
CARTA RÉGIA (minuta) do rei [D. José I] ao governador e capitão-general de Angola, D. Francisco 
Inocêncio de Sousa Coutinho, sobre a necessidade de aferir todos os rendimentos anuais das repartições 
por que se fazia a arrecadação da Fazenda Real e as despesas em que se aplicavam esses rendimentos.  
AHU-Angola, cx. 48, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4560.  1764, Janeiro, 18, [Lisboa] 
DECRETO de D. José I ordenando que o provido no cargo de ouvidor-geral de Angola, Francisco José 
Pereira Barbosa, desse posse ao seu sucessor assim que ele chegasse àquele reino, mesmo que ainda 
não tivesse terminado o seu triénio. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4561.  1764, Março, 2[8], São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA da Junta para a arrecadação dos bens dos padres da Sociedade de Jesus ao rei [D. José I] 
remetendo a relação da receita e despesa relativa ao ano de 1763, feita pelo feitor João [Rodrigues] de 
Sousa. 
Obs.: m. est.; anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4562.  1764, Março, 2[8], São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA da Junta para a arrecadação dos bens dos padres da Sociedade de Jesus ao rei [D. José I] 
remetendo a relação da receita e despesa feita nos bens de primeira classe, mostrando o estado do cofre. 
Obs.: m. est.; anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4563.  1764, Março, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], António de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo o mapa dos direitos [dos 
escravos] do contrato real do ano de 1763, com algum atraso devido à demora na chegada das 
informações de Benguela. 
Obs.: m. est.; anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4564.  [ant. 1764, Maio, 20] 
REQUERIMENTO do provido no posto de sargento-mor do presídio de Benguela, António Carneiro de 
Magalhães, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente passada pelo governador António de 
Vasconcelos, aquando do falecimento de João de Figueiredo, que servia o lugar. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4565.  1764, Maio, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA da Junta para a arrecadação dos bens dos padres da Sociedade de Jesus ao rei [D. José I] 
remetendo uma relação do sal vendido e a despesa feita em beneficiá-lo. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4566.  [ant. 1764, Junho, 2] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Infantaria com exercício de engenheiro na Corte e na província da 
Estremadura, Guilherme Joaquim Pais de Meneses, ao rei [D. José I] solicitando que o tesoureiro do 
Conselho Ultramarino lhe pagasse o resto do soldo que deveria ter recebido quando serviu aquele posto 
em Angola, entre 18 de Julho de 1753 e 14 de Outubro de 1758, porque recebeu soldo singelo e deveria 
ter recebido dobrado.  
Anexo: requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4567.  1764, Junho, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao rei [D. 
José I] sobre a sua viagem até àquele reino, a sua chegada e a tomada de posse daquele governo no dia 
dos anos de Sua Majestade. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4568.  1764, Junho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao rei [D. 
José I] sobre o escrivão da Feitoria Real, Bento José de Almeida Lobo, para quem trazia ordens para 
conservar na serventia daquele ofício, ter sido expulso do mesmo por taxar para si salários novos nas 
diligências do ofício. 
Anexo: informações. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4569.  1764, Junho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
ORDEM (cópia) do governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, 
estabelecendo a prática com que se deve reger os negociantes e contratadores  e negociantes da praça de 
São Paulo da Assunção de Luanda - Raimundo Jalama, Manuel Cardoso, Francisco Bruno, António de 
Sousa Portela, Tomé da Silva, João Álvares Ferreira, Manuel José da Silva, Manuel Antunes e Abreu, 
Francisco António Ribeiro, Manuel da Silva Vieira, Francisco dos Santos, Custódio Simões, Domingos 
Rodrigues Chaves, Manuel da Costa Pinheiro, Feliciano Correia Maia e António de Campos Rego -, para a 
prosperidade do comércio. 
Anexo: ordens (cópias). 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 14, 15 e 16. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4570.  1764, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a pobreza e 
necessidade em que vivia o coronel João Monteiro de Morais, a quem louvava o zelo à verdade e ao 
serviço real, a honra e o desinteresse, remetendo a súplica do mesmo para que pudesse livrar-se opressão 
em que vivia. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4571.  1764, Junho, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o estado das 
fortificações da cidade, os defeitos da tenalha levada a cabo pelo seu antecessor [António de 
Vasconcelos], no seguimento da do marquês de Tancos [João Manuel de Noronha], aprovada pelo mestre 
de campo Miguel Pereira da Costa; comprometendo-se a reparar de forma económica todas as fortalezas 
da barra e pedindo homens, artilharia e munições. 
Obs.: tenalha era a obra exterior de uma fortificação abaluartada, composta por uma estrutura defensiva 
com duas faces reentrantes. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4572.  1764, Julho, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [ouvidor-geral de Angola], desembargador Manuel Pinto da Cunha e Sousa, ao rei [D. José I] 
sobre o parecer favorável que dera ao deferimento dos soldos dos capitães-mores com exercício de 
engenheiro, Joaquim José Cipriano dos Santos e Cláudio António da Silveira, e ao capitão de cavalos 
Manuel Jacinto Cardoso, que vieram servir naquele reino sem trazer as provisões necessárias para receber 
os soldos respectivos. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4573.  1764, Julho, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter pedido ao 
ouvidor e ao juiz de fora que apresentassem à Junta todos os processos criminais em atraso. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
  

4574.  1764, Julho, 7, Lisboa 
CARTA do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], José Miguel Licete, ao rei [D. José I] sobre os 
conhecimentos de recibo relativos aos géneros destinados ao fardamento dos soldados de Angola, [que 
iriam no navio Nossa Senhora do Cabo, do capitão Manuel da Cunha Bettencourt].  
Anexo: recibos e decreto (cópia). 
AHU-Angola, cx. 44, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4575.  1764, Julho, 10, [Lisboa] 
OFÍCIO de José Franco Falcão, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado], sobre ter levado Luís António de Brito da cadeia do Limoeiro para bordo do navio 
[Nossa Senhora do Cabo], que estava para partir para Angola, capitaneado pelo mestre Manuel da Cunha 
Bettencourt, tendo recebido termo do mestre em como entregaria o preso ao governador de Angola. 
Anexo: termo. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
  

4576.  1764, Julho, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre os postos que 
provera interinamente para restabelecer a disciplina militar e ressuscitar os ânimos, esperando ter uma 
tropa tão boa como a da Europa quando vissem os recrutas e oficiais de patente que pedira; sugerindo que 
o capitão de cavalos, Manuel Jacinto Ribeiro, servisse de major, e que se reabilitasse a aula de geometria 
e fortificação para ensinar os que fossem para a Infantaria de forma a terem engenheiros e capitães-mores 
de presídios que fizessem boas fortificações; referindo as intrujices tentadas na arrematação do contrato 
dos dízimos, o envio dos engenheiros para Encoje e Benguela, a providência tomada em Benguela [no 
pagamento das tropas], a forma como procurava fomentar o comércio e tornar a justiça célere e eficaz, o 
provimento de quatro presídios em gente branca em vez de negros. 
Anexo: portaria (cópia). 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 24 e 23. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4577.  [ant. 1764, Julho, 21] 
RELAÇÃO das despesas com os soldados que tiveram alta em 14 de Setembro de 1763 para embarcarem 
para Angola, no navio Nossa Senhora do Cabo, a 21 de Julho de 1764. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4578.  1764, Agosto, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o provimento 
interino dos presídios de Massangano e Pedras [Negras], respectivamente, no ajudante do Regimento 
João Gago da Câmara e no alferes Luís Prates Matoso da Câmara, levando soldo mediante fiança até que 
Sua Majestade decidisse o que fazer; explicando que o feitor costumava comprar os géneros para pagar os 
soldos dos presídios, mas como o feitor era homem de negócios, o signatário mandou comprar os géneros 
em praça pública ao melhor preço para evitar fraudes. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
  

4579.  1764, Agosto, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a falta de 
artilharia, soldados e munições, descrevendo a localização e o mau estado da artilharia das fortalezas da 
barra: São Pedro, Necessidades, Conceição, São Filipe ou Penedo; considerando impossível defender a 
terra como estava, fez montar a artilharia dos pequenos fortes e consertar e alargar a de São Filipe, 
pedindo [ao vice-rei do Brasil], conde da Cunha, [António Álvares da Cunha], que devolvesse a artilharia 
que fora consertar [ao Brasil].  
AHU-Angola, cx. 48, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4580.  1764, Agosto, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a demora no 
envio de pássaros, da zebra e outros animais raros porque ali não os havia e tinha de esperar pelo Inverno 
para os encontrar. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4581.  1764, Agosto, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a dúvida dos 
administradores do contrato real dos escravos e dos da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba 
quanto à passagem do dinheiro para o Brasil, explicando os argumentos de ambos; referindo o 
levantamento de escravos a bordo do navio de Manuel da Costa Pinheiro, tendo os negros assassinado o 
capitão [Manuel Gonçalves Basto], o mestre e alguns marinheiros, desembarcado em terras do dembo 
Manicembo, que ignorou as cartas do ex-governador [António de Vasconcelos], a exigir a entrega dos 
escravos; explicando que o governador não pudera castigar o dembo devido ao conflito com a Europa e 
que o dito Manuel da Costa Pinheiro lhe requerera no sentido de recuperar os escravos fugidos, tendo o 
signatário escrito ao dembo, esperando indicações de como deveria agir naquele caso.  
Anexo: cartas (cópias), mapa, requerimento, certidão e relação.  
AHU-Angola, cx. 48, doc. 31, 19, 26 e 27; cx. 46, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4582.  1764, Agosto, 7, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier Mendonça Furtado, ao 
[conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa Meneses, sobre a verba a retirar ao 
soldo do governador de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, para entregar ao seu 
procurador, devendo o Conselho Ultramarino passar provisão para que se fizesse o respectivo desconto na 
Provedoria da Fazenda de Angola. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4583.  [ant. 1764, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO de João Pio de Aguiar ao desembargador e juiz presidente do Senado da Câmara de 
Angola, [João] Delgado [Xavier], solicitando uma certidão passada pelo escrivão da Câmara, atestando que 
servira como vereador e procurador da Câmara e duas vezes como almotacé.  
AHU-Angola, cx. 48, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4584.  1764, Setembro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola], desembargador Manuel Pinto da Cunha 
e Sousa, sobre ter cumprido a provisão para inquirir o rendimento anual do ofício de escrivão da Feitoria 
Real e marcador dos escravos daquele reino, explicando que o dito rendimento provinha das idas, 
despachos e diligências que fazia nos navios que levavam escravos, das cabeças de escravos 
embarcados, dos recibos que fazia nos livros quando se pagava aos soldados o fardamento e do trabalho 
que tinha com as folhas dos soldados, sendo um rendimento incerto e não recebendo o ofício mais nada, 
pagando-se por ele os novos direitos a cada seis meses. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4585.  1764, Setembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REGIMENTO (cópia) para os escrivães das feiras [de Encoje], feito pelo governador e capitão-general de 
Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, para bem do comécio. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 793 / 1286 

 

4586.  1764, Setembro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo a carta 
que recebeu do rei do Congo, outra que aquele escreveu ao padre perfeito dos capuchos e a resposta que 
deu àquele soberano [a 9 de Setembro]; pedindo auxílio de cobre em virtude dele escassear naquele reino 
não dando para pagar à tropa nem aliviar a terra. 
Anexo: carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4587.  1764, Outubro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
TERMO (cópia) mandado fazer pelo secretário do governo de Angola, José Correia de Castro, sobre a 
eleição do novo dembo D. Manuel Afonso do Espírito Santo, no palácio do governador do reino, D. 
Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, na presença do capitão tendala-mor Nicolau de Nazaré e dos 
macotas D. Paulo muene hungo, D. Sebastião ubanda, D. Sebastião Afonso da Silva muene maqueça, D. 
Sebastião Manga e mais macotas e os secretários Francisco Xavier da Silva e D. António Afonso do 
Espírito Santo, todos do dembo Nambuangongo, vindos com os dembos D. Miguel Afonso do Espírito 
Santo e D. João Afonso da Silva; tendo o dembo jurando sobre os Santos Evangelhos ser leal e obediente 
a Sua Majestade, obedecer às determinações dos governadores, na paz e na guerra, dar passagem nas 
suas terras aos religiosos, missionários, sacerdotes e brancos, e comprometendo-se a não encobrir 
escravos fugidos e a dar bom agasalho aos pumbeiros.  
Obs.: em terras africanas de expressão portuguesa “mueme” era a designação indígena de “senhor”, ver 
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013. 
 

4588.  1764, Novembro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado do Reino e Mercês] conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a 
carta do conde de 9 de Julho, agradecendo o reconhecimento que lhe votou, congratulando-se com o 
casamento do seu filho, [Henrique José de Carvalho e Melo com D. Maria Antónia de Meneses], e pedindo 
para transmitir a sua alegria à condessa [de Oeiras, D. Leonor Ernestina de Daun]. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4589.  1764, Novembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta do 
secretário de 9 de Julho; agradecendo a atenção e amizade do secretário, referindo-se à interferência da 
condessa do Redondo no casamento [do seu sobrinho, Henrique José de Carvalho e Melo com D. Maria 
Antónia de Meneses; referindo o jantar, o baile e as salvas que se realizaram em Angola à saúde do 
secretário; agradecendo as notícias que tivera do irmão e o despacho aos decretos relativos à sua casa; 
remetendo canas da abada [ave] e galinhas de mato, esperando enviar em breve patos para a Ribeira de 
Oeiras. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4590.  1764, Novembro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [juiz de fora de Angola], João Delgado Xavier, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a carta que a Câmara daquela cidade enviara acerca das 
dúvidas que tiveram com as novidades introduzidas pelo antigo ouvidor[-geral], Francisco José Pereira 
Barbosa, à qual ainda não tiveram resposta; remetendo a cópia da mesma e esperando resolução. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. , D. .( antiga cx. 45, doc. 84 e também cx. 46, doc. 13); anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4591.  1764, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o falecimento 
do cónego Manuel de Sousa e da falta de quem servisse na catedral; remetendo o requerimento do padre 
Serafim da Silva, que solicitava a cadeira de deão ou de arcediago naquele reino, referindo que o mesmo 
fora jesuíta e agora um velho sobre quem não recaía qualquer acusação de mau procedimento. 
Anexo; requerimento e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4592.  1764, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a chegada de 
um navio da Companhia de Grão-Pará e Maranhão, de que era mestre Manuel da Cunha Bettencourt, com 
cem madeirenses saudáveis, tendo-lhes providenciado logo o pagamento do soldo para que se pudessem 
alimentar com regularidade e vivessem mais tempo do que os anteriores, tendo ainda lançado um bando 
[relativo ao pronto pagamento das tropas, à proibição do alimento ser penhorado, proibindo os 
empréstimos aos soldados; remetendo ainda as instruções de como os soldados deveriam ser dirigidos nos 
seus quartéis]. 
Obs.: encontra-se junto as minutas das cartas do governador de 28 de Novembro e de 1 de Dezembro de 
1764; anexo: bando, instrução, carta (minuta).  
AHU-Angola, cx. 48, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4593.  1764, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre os escravos 
que Sua Majestade lhe concedera para as suas fazendas do Brasil, conforme o aviso de 15 de Janeiro de 
1764, e de como tivera de substituir quatro que faleceram na viagem, desejando saber se fizera bem ou os 
devia devolver. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4594.  1764, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o 
ressurgimento dos conflitos de jurisdição entre o juiz de fora, o ouvidor e a Câmara e o consenso que 
conseguira, pedindo a Sua Majestade a decisão acerca da audiência geral da Câmara; referindo os 
esforços que empenhara para conciliar os dois ministros e os administradores das companhias do Grão-
Pará e Pernambuco. 
Obs.: acerca dos problemas de jurisdição entre o juiz de fora e o ouvidor de Angola, ver consulta de 26 de 
Abril de 1766, em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 231-234. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4595.  1764, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo a cópia 
da carta régia de 1699 acerca da necessidade de ali criar uma aula de geometria, com seis ou oito partidos 
de modo a estimular os alunos e fazer face à carestia da terra; sugerindo que os partidos fossem dados 
aos alunos que fizessem exames a cada três meses em detrimento dos que não tinham aproveitamento e 
faltavam, devendo os partidos cessar quando faltassem mestres e o governador nomear a cada três anos 
dois dos alunos mais capazes para ajudantes engenheiros e outros para os postos de Infantaria e 
presídios; afirmando que assim se colmataria a ociosidade do negro, a falta de instrução, a falta de 
preparação militar, e também a inadaptação dos engenheiros da Europa ao clima dos sertões.  
Anexo: carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4596.  1764, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo os 
pássaros [pardais de São Tomé, rolas, ave de rapina, macau, canas da abada] e galinhas de mato num 
viveiro fixo que mandou construir no navio e mais quatro viveiros para que se visse que animais 
sobreviviam melhor e quantos queria Sua Majestade; explicando que a pequena equipagem dos navios 
não permitia o cuidado necessário aos animais e por isso mandara um homem para cuidar deles, 
esperando mandar em breve uma zebra e um cefo.   
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4597.  1764, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter cumprido 
as ordens régias relativas ao envio de Luís António de Brito para o presídio de Caconda, enviando o recibo 
passado pelo oficial que o conduziu até lá e ficando à espera do recibo do capitão-mor. 
Anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4598.  1764, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a chegada dos 
madeirenses, o pagamento dos fretes do seu fardamento e armamento, e da sua condução aos 
administradores da companhia do Grão-Pará; pedindo o envio de casais porque faltavam pessoas para o 
serviço militar, civil e o comércio; referindo a falta da ordem do Conselho Ultramarino quanto ao fardamento 
e o que mandara fazer devido à falta do pano encarnado e azul para as fardas, do que resultara mais 
fardas, soldados bem vestidos e a Fazenda Real com menos gastos, ao contrário de quando eram 
fardados pelo contrato; dando conta que como as naus da Índia ainda não faziam escala ali não se fizera a 
Alfândega e a Ribeira das Naus, para o que precisava de carpinteiros e calafates, que pudessem também 
construir navios para o serviço da costa, a condução do sal e levar remessas dali para o Reino, havendo 
para isso boa madeira no Quanza e formando-se a equipagem de negros mixiluandas. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4599.  1764, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as farinhas 
que tinham entrado no terreiro, [até ao dia 30 de Novembro de 1764], a utilidade daquele estabelecimento, 
a mudança dos seus oficiais para evitar desordens e corrupção, a representação que a Câmara lhe fizera 
quanto às obras e às verbas necessárias para o terreiro. 
Anexo: ofício, despacho (cópia) e relação. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4600.  1764, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as más 
notícias que recebeu do Brasil acerca dos seus negócios, pedindo para o secretário mostrar o seu 
requerimento a Sua Majestade e assim que este fosse deferido, remetesse o despacho ao [vice-rei do 
Brasil], conde da Cunha, [D. António Álvares da Cunha] para evitar perdas de tempo. 
Obs.: o governador recebera notícias do antigo governador de Angola, António de Vasconcelos, do vice-rei 
do Brasil e conde da Cunha, D. António Álvares da Cunha, de Domingos Ribeiro Guimarães e do seu 
procurador Manuel Pinto da Cunha, dando conta da ambição e maus procedimentos de Manuel Ribeiro de 
Carvalho - que casara com D. Luísa de Sousa de Oliveira, mãe de D. Maria Barbosa da Silva -, na 
cobrança da herança de Pedro Vaz da Costa; anexo: ofícios e requerimento 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 49.  
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4601.  1764, Novembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola], desembargador Manuel Pinto da Cunha 
e Sousa, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre 
as dúvidas que surgiram entre o seu antecessor [Francisco José Pereira Barbosa] e a Câmara acerca da 
realização da Audiência Geral na Câmara, referindo e analisando os argumentos das duas partes e 
pedindo que o secretário levasse a matéria a Sua Majestade; afirmando que a falta de regimentos levara à 
cobrança de resíduos à Câmara, injustiça que o seu antecessor abolira, assim como deixara de receber os 
emolumentos das revistas às aferições das balanças, pesos e medidas que recebera na correição, sem 
que houvesse condenações.  
AHU-Angola, cx. 48, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4602.  1764, Novembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola], desembargador Manuel Pinto da Cunha 
e Sousa, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a 
chegada do navio Nossa Senhora do Cabo com os cem homens da Ilha da Madeira que o rei enviava para 
as tropas daquele reino, tendo chegado todos bem e sido logo entregue pela provedoria aos 
administradores da companhia do Grão-Pará e Maranhão, Raimundo Jalama e Manuel Cardoso da Silva, o 
valor do transporte dos madeirenses 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4603.  1764, Dezembro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [juiz de fora de Angola], João Delgado Xavier, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as representações da Câmara e de as considerar justas, 
apesar de não serem conformes com o que se pratica na América. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4604.  1764, Dezembro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo a 
certidão do pagamento do transporte dos [madeirenses] aos administradores da companhia do Grão-Pará 
[e Maranhão, Raimundo Jalama e Manuel Cardoso da Silva], e os mapas e relação do pagamento do 
soldo, do fardamento e do sustento aos soldados, porque essa era a melhor forma de os ajudar a 
sobreviver. 
Anexo: certidão, mapas e relação. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4605.  1764, Dezembro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA (cópia) do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], 
ao rei [D. José I] sobre a justiça do pedido do escrivão da Fazenda Real, solicitando o pagamento do seu 
vencimento na forma que sempre se praticou, porque o regimento ordenava que fizesse o despacho das 
tropas de graça, recebendo apenas, na altura em que os soldados recebiam o fardamento, determinada 
quantia por cada praça que vencesse um ano completo, mas como o fardamento passou a ser pela 
Fazenda Real e não pelo contrato, o escrivão ficara em dificuldades.  
Obs.: relação com AHU_CU_001, Cx. , D. .(antiga cx. 45, doc. 94)  
AHU-Angola, cx. 48, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4606.  1764, Dezembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as dúvidas 
que tivera acerca do completo cumprimento da carta régia de 13 de Novembro de 1761, tendo mandando 
estancar as marinhas de sal de Benguela e publicado um bando no presídio que procurava evitar os 
extravios e vendas públicas; informando que soubera da existência de dois tipos de marinhas, umas na 
enseada do Cacuaco e no Bengo, de vassalos de Sua Majestade e em terras de sesmarias e outras no 
estado do Congo e do marquês Mossulo, calculando que devia proibir as últimas mas sem saber o que 
fazer às primeiras; dando conta da vantajosa arrematação do contrato para a Fazenda Real.   
Anexo: bando (cópia), termo de arrematação (cópia) e contrato (condições). 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
  

4607.  1764, Dezembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre os lanços que haviam feito ao contrato dos 
direitos de Angola, o anterior contratador, João de Castro Guimarães, e os seus sócios, Manuel Eleutério 
de Castro e Francisco Xavier Monteiro Velho, e por outro lado, Domingos Dias da Silva e os seus sócios, 
José Álvares Bandeira e Gonçalo Ribeiro dos Santos, remetendo as condições de arrematação do 
contrato.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 27, fl. 64; anexo: consulta (minuta). 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 55 e 56. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4608.  1764, Dezembro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a reedificação 
que mandara fazer do forte do Penedo, sem oficial de pedreiro capaz, alavanca ou marrão, mencionando 
os progressos, os poucos gastos e a necessidade de a armar devidamente para poder defender a cidade; 
referindo o seu estado de saúde e enviando a planta do forte e do terreiro que a Câmara fizera recorrendo 
a empréstimos, devido à ruína das casas onde estava a farinha. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4609.  1764, Dezembro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre continuar 
doente, mas querer demonstrar a sua felicidade com o casamento de Henrique José [de Carvalho e Melo 
com D. Maria Antónia de Meneses]; lembrando com saudade os bons tempos passados em Oeiras. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4610.  1764, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao conde 
de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], agradecendo as atenções do conde, congratulando-se 
com o matrimónio de Henrique José [de Carvalho e Melo com D. Maria Antónia de Meneses].  
AHU-Angola, cx. 48, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4611.  1764- 1765 
OFÍCIOS (extrato) do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho 
e do ouvidor-geral, provedor da Fazenda Real e juiz de fora de Angola, [desembargador Manuel Pinto da 
Cunha e Sousa], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], 
sobre as minas de ferro de Oeiras, Angola.  
Obs.: Doc. nº 93 da Relação de Alguns Documentos Importantes da 2ª Secção.  
AHU-Angola, cx. 48, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4612.  1765, Janeiro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo relação 
da artilharia e munições em falta nas fortalezas [de São Miguel, do Penedo, de São Pedro, de Santo 
Amaro, do Rosário, das Necessidades e da Nossa Senhora da Conceição], acrescentando que havia verba 
naquele erário para essa despesa; defendendo a necessidade de fortificar aquela costa para que não se 
perdesse para os estrangeiros, como se perderam os portos de Cabinda, Luango e Molengo, prejudicando 
o comércio; dando conta do risco em que Benguela estava devido à falta de defesa, tendo já sido 
saqueada por navios mercantes. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4613.  1765, Janeiro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo a cópia 
das sentenças [dos réus D. Lourenço Francisco caculo cahango, sova da jurisdição de Muxima, António da 
Cunha e Ambrósio Calombo, Joaquim José de Santa Ana, José Pinto, José Borges e Francisco Mendes 
Caldeira] e as cartas do capitão de Granadeiros [José de Sousa], que fora ocupar o lugar do deposto 
capitão-mor do presídio de Ambaca, António Manuel Lisboa; dando conta que os [madeirenses] se 
conservavam de saúde graças à boa administração dos soldos, conforme os mapas anexos, e que 
mandara abrir a aula de geometria e fortificação, escolhendo 24 moços oficiais e sargentos.  
Anexo: ofícios, mapas, lista e relação.  
AHU-Angola, cx. 49, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4614.  1765, Janeiro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola], desembargador Manuel Pinto da Cunha 
e Sousa, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a 
questão da audiência geral na altura da correição à revista das aferições das balanças, pesos e medidas, 
que opôs o seu antecessor [Francisco José Pereira Barbosa] e a Câmara, em virtude de parte das 
condenações pertencerem ao contratador do peso; referindo como a Câmara poderia resolver a questão, 
como ele procedeu na correição que fez e as repercussões que a matéria causava ao público. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4615.  1765, Janeiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
BANDO (cópia) do governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, 
proibindo os entambes e outros abusos indignos à religião, aos bons costumes e ao bem do Estado.  
AHU-Angola, cx. 49, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4616.  1765, Janeiro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], José Miguel Licete, ao rei [D. José I] sobre a consonância 
dos valores que entregara ao tesoureiro da Casa da Moeda com os referidos pelo governador e capitão-
general de Angola, [D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, na carta de 12 de Junho de 1764], 
duvidando apenas tratar-se do produto do direito dos escravos, que eram renda real, porque deveria ser 
desconto aplicado à despesa do fardamento das tropas. 
Anexo: cartas e conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4617.  [ant. 1765, Janeiro, 25] 
REQUERIMENTO do arrematante do contrato da saída dos escravos e marfim de Angola, Domingos Dias 
da Silva, ao rei [D. José I] solicitando o acrescentamento das condições oito, dezasseis e trinta do contrato, 
em virtude de o ter arrematado por um preço superior e por desejar melhorar o seu fornecimento e evitar 
descaminhos. 
Obs.: ver consulta de 8 de Junho de 1765, em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 67, fl. 98v-100v; 
anexo: carta, requerimento, relação de contratos e condições.  
AHU-Angola, cx. 49, doc. 6; cx. 48, doc. 55; cx. 11, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4618.  1765, Janeiro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a justiça que 
fazia aos vassalos de Sua Majestade e o extermínio dos malfeitores do sertão, conforme se via pela carta 
do capitão de Granadeiros [e capitão-mor] do presídio de Ambaca, [José de Sousa], e as sentenças 
proferidas pela Junta [contra Alexandre da Cunha Pinto, Joaquim José de Santa Ana, José Pinto, José 
Borges, Francisco Mendes Caldeira, Tomás de Antarão e João Francisco] 
Anexo: ofício e relação.  
AHU-Angola, cx. 49, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4619.  1765, Janeiro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter obrigado 
os donos das marinhas de sal do Bengo e de Cacuaco a vender o seu sal ao contratador, porque de 
contrário prejudicavam aquele comércio, esperando decisão régia sobre a matéria; referindo os prejuízos 
de se preferir aquele sal ao de Benguela e as dúvidas que tinha acerca do sal fazer parte dos títulos de 
posse das terras.  
Anexo: bandos (cópias). 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4620.  1765, Janeiro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, pedindo a 
intervenção do secretário devido aos problemas que tinha na sua casa do Brasil, remetendo o 
requerimento [de D. Maria Barbosa da Silva, viúva do sargento-mor de batalha, Domingos Teixeira de 
Andrade, filha e herdeira do defunto coronel Matias Barbosa da Silva e de D. Luísa de Sousa de Oliveira, 
cuja riqueza atraiu a ganância de Manuel Ribeiro de Carvalho], pedindo que o [vice-rei do Brasil], conde da 
Cunha, [D. António Álvares da Cunha], executasse rapidamente as ordens régias.  
AHU-Angola, cx. 49, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4621.  [ant. 1765, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO do provido no posto de sargento-mor dos moradores da ilha de São João da Cazanga, 
Jerónimo Pereira do Lago, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente passada pelo governador 
de Angola, [António de Vasconcelos], quando o posto vagou devido à promoção de Caetano Matias Leitão, 
que o servia, a coronel dos auxiliares de Massangano 
Anexo: carta patente.  
AHU-Angola, cx. 49, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4622.  [ant. 1765, Fevereiro, 5] 
REQUERIMENTO do nomeado no posto de tenente general de Artilharia, Manuel Antunes de Abreu, ao rei 
[D. José I] solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general  de Angola, D. 
Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, aquando do falecimento de Bernardo Gomes de Almeida, que 
servia o posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4623.  1765, Fevereiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
INFORMAÇÃO sobre a resolução da Junta de São Paulo da Assunção. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4624.  1765, Fevereiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REGIMENTO dado [pelo governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa 
Coutinho, para o governo dos capitães-mores dos presídios de Angola e para o juiz ordinário de 
Massangano. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 11 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4625.  1765, Fevereiro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao rei [D. 
José I] sobre as queixas contra o capitão-mor [do presídio] de Ambaca, António Manuel Lisboa, que estava 
incapaz de governar por motivos de saúde; afirmando que o substituíra interinamente pelo capitão de 
Granadeiros José de Sousa, e mandara averiguar a sua conduta, seguindo-se a devassa, prisão e 
sentença do dito. 
Obs.: ver consulta de 27 de Novembro de 1765, em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fl. 
231.  
AHU-Angola, cx. 49, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4626.  1765, Fevereiro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao rei [D. 
José I] remetendo o mapa do rendimento do contrato dos escravos no ano de 1764. 
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 48, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4627.  [ant. 1765, Março, 18] 
REQUERIMENTO do nomeado como capitão de Infantaria do distrito do Quanza, Manuel de Almeida, ao 
rei [D. José I] solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general  de Angola D. 
Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4628.  1765, Março, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo dois 
recibos originais da condução ao presídio de Caconda do degredado Luís António de Brito. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. , D. . (antiga cx. 48, doc. 46); recibos assinados pelo capitão-mor do presídio 
de Caconda José dos Santos Ferreira; anexo: recibos. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4629.  1765, Março, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o falecimento, 
dia 15 de Março, do ajudante das ordens do governo, José Correia de Castro, servindo ainda o ofício de 
secretário desde a morte do seu tio, tendo pedido ao bacharel António de Campos Rego para o substituir 
até que Sua Majestade nomeasse alguém; referindo os méritos e ofícios prestados por António de Campos 
Rego e que provera o lugar de ajudante das ordens em João Miguel de Ornelas e Vasconcelos, que servia 
sem soldo desde o impedimento do defunto, para além de servir naquele reino há trinta anos. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4630.  1765, Março, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o [vice-rei do 
Brasil], conde da Cunha, [D. António Álvares da Cunha], ter afirmado que não havia conserto para a 
artilharia que o marquês do Lavradio [ex-governador de Angola, António de Almeida Soares Portugal de 
Alarcão Eça e Melo] enviara para reparar no Brasil, estando na Ilha das Cobras para ostentação e sendo 
inconveniente pagar o transporte da sua devolução; afirmando que as fortalezas de São Miguel, São 
Francisco do Penedo e São Pedro de Cassandama deviam ser providas em oficiais beneméritos e não em 
paisanos sem soldo. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4631.  1765, Março, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, remetendo as 
últimas sentenças da Junta e a cópia do bando que regulou a entrada do sal nos presídios e a saída dele 
daquela cidade. 
Anexo: ofício e relação. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 19 e 16. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4632.  1765, Março, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a paz e a 
justiça que se vivia num reino de gente diversa e discordante, o terreiro para conservar os preços da 
farinha apesar da falta de chuva, a boa disciplina da tropa e a ausência de assassinos e ladrões no sertão. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4633.  1765, Março, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as desordens 
causadas pela Câmara e pelo juiz de Massangano, todos negros e trapaceiros, tal como informara o seu 
antecessor [António de Vasconcelos], pedindo que Sua Majestade abolisse aquelas jurisdições e passasse 
a ser governada por um capitão-mor, como oficial militar e juiz ordinário, como como existia nos outros 
presídios, onde havia mais e melhor povo. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4634.  [ant. 1765, Abril, 2] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor do presídio de Cambambe, António Luís de Sousa e Castro, ao rei 
[D. José I] solicitando o hábito de Cristo, com tença e faculdade de renunciar, alegando os anos de serviço 
em Angola, onde assentara praça voluntariamente em 1744, servindo de soldado do Regimento da praça 
de Luanda, tenente da fortaleza de Santo Amaro, cabo de esquadra na Companhia de Granadeiros, alferes 
de Infantaria e tenente do Regimento, e por fim como capitão-mor de Cambambe. 
Obs.: ver consulta de 2 de Abril de 1765, em AHU_CU_CONSULTAS DE MERCÊS GERAIS, Cod.  89, fl. 
50v-51; anexo: certidões, conhecimento, mandados, escrito e informação de serviço. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4635.  1765, Abril, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola], desembargador Manuel Pinto da Cunha 
e Sousa, ao rei [D. José I] sobre ter cobrado aos administradores do contrato real da saída dos escravos de 
Angola o valor fixado por conta do que eles deviam dar anualmente para o fardamento das tropas daquele 
reino, tendo enviado a verba ao provedor da Fazenda Real de Pernambuco, para que este fizesse remessa 
ao tesoureiro do tesouro ultramarino em letras seguras e efectivas. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4636.  1765, Maio, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o bando que 
lançara para animar a agricultura, porque os habitantes eram preguiçosos e os governadores tinham de 
zelar pela subsistência da capital e a existência de mantimentos para a expedição dos navios. 
Anexo: bando (cópia). 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4637.  1765, Maio, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o termo que 
assinou com o povo acerca dos limites dos terrenos para os logradouros e serventias para a extracção de 
pedra, bordão e mateva, seguindo para isso o capítulo 16 do seu regimento. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 25-A. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4638.  1765, Maio, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter 
estabelecido a ordem de cobrança dos dízimos pelo capítulo segundo do regimento dos capitães-mores e 
outras ordens régias, e os argumentos do prior do Carmo e pelo ministro de São José da Ordem Terceira 
para não os pagarem, não lhes tendo deferido o pedido baseando-se na provisão [de 12 de Setembro de 
1685]. 
Anexo: provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4639.  1765, Maio, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO (cópia) do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, 
ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco [Xavier] de Mendonça [Furtado], sobre o 
prejuízo que os navios estrangeiros causavam em Cabinda e Luango ao comércio das feiras, tendo 
autorizado alguns negociantes a embaraçar a passagem para aqueles dois portos e resolveu estabelecer 
feiras no Golo, no Bembe, em Cassanje e Kalandula. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4640.  1765, Maio, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[patriarca de Lisboa e inquisidor-mor], Paulo de Carvalho e Mendonça, congratulando-se com o casamento 
do conde Henrique José [de Carvalho e Melo], e com a escolha régia do destinatário para presidente do 
senado; afirmando que uma nau da Companhia Francesa [das Índias Orientais] arribara ali trazendo a 
bordo o Bispo de Macau [D. Bartolomeu Mendes dos Reis], que não aceitara a sua sugestão para 
embarcar nos navios que levavam escravos para Pernambuco e Rio de Janeiro, preferindo continuar em 
direcção a França; dando conta da melhoria dos negócios do Brasil com a protecção do [vice-rei do Brasil], 
conde da Cunha, [D. António Álvares da Cunha]. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4641.  1765, Maio, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre a chegada de 
uma nau de comércio da Companhia Francesa [das Índias Orientais], capitaneada por João Paulo Very de 
Saint Romain e o desembarque do Bispo de Macau [D. Bartolomeu Mendes dos Reis]; referindo os 
procedimentos que tomou, a carta que escreveu ao Bispo, a hospedagem que lhe deu no antigo colégio 
dos jesuítas, o fornecimento de água e víveres à nau através do administrador do contrato real, Raimundo 
Jalama, os benefícios que os hóspedes esperavam, explicando que não lhes concedera casa para não 
propiciar o contrabando; dando conta das tentativas dos franceses para ali comerciarem, das despesas que 
pagaram em letras, das dúvidas de receber em fazenda, de um abade maltês que vinha a bordo ter pedido 
um negro de oito anos para oferecer ao duque de Praslin, da teimosia do Bispo em continuar viagem 
naquele navio em vez de embarcar num dos navios que levavam escravos para Pernambuco e Rio de 
Janeiro; referindo como procedera com o secretário do Bispo, um frade Graciano, que armou uma loja para 
vender o que trazia. 
Anexo: auto (traslado), memória (cópia), carta (cópia) e ofício (cópia). 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 30, 25 e 29. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4642.  [ant. 1765, Maio, 30] 
REQUERIMENTO do cónego magistral da Sé de Luanda, Bispado de Angola, padre Caetano Francisco 
Gago da Câmara, ao rei [D. José I] solicitando provisão para poder cobrar a renda que lhe cabia por ter 
sido nomeado na dignidade de arcediago daquela sé. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4643.  [ant. 1765, Junho, 12] 
REQUERIMENTO do nomeado no posto de tenente-coronel [da Ordenança] do presídio de Benguela, 
Inácio Rodrigues da Cruz, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente passada pelo governador e 
capitão-general  de Angola D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4644.  1765, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre alguns negros 
requerem isenção do pagamento dos dízimos, alegando que eram gentios; explicando que falara com o 
cabido e este escrevera aos párocos para que, na falta de missionários, saíssem das freguesias e 
baptizassem. 
Anexo: portaria (cópia). 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4645.  1765, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a 
conclusão e balanço das contas, a necessidade de haver quatro oficiais contadores em vez de dois 
escrivães, um da Fazenda e outro da Feitoria, e um contador, ficando todos com o mesmo ordenado e 
igual divisão de emolumentos, explicando de onde se poderiam pagar e que assim o trabalho seria regular 
e fiável; dando conta que encontrara a secretaria daquele governo muito defraudada de papéis, faltando 
registos sobre as principais matérias em que o seu antecessor [António de Vasconcelos] interviera, sendo 
essa informação preciosa para o governador seguinte. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4646.  1765, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], 
remetendo a relação anual da receita e despesa da Fazenda Real de Angola no ano 1764 e o estado dos 
cofres dos bens que foram dos jesuítas e das missões e o total de dinheiro existente nos cofres régios. 
Anexo: relações. Uma é sobre o sal, parece deslocada, é de Janeiro de 1765. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4647.  1765, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as melhoras 
dos condes [Henrique José de Carvalho e Melo, e D. Maria Antónia de Meneses], a graça concedida ao 
seu filho, [Rodrigo de Sousa Coutinho], e a carta que recebera do [vice-rei do Brasil], conde da Cunha, [D. 
António Álvares da Cunha], acerca da conclusão das dependências do signatário no Rio de Janeiro, 
deixando de necessitar das diligências e verba que solicitara ao secretário.  
Anexo: ofício (cópia). 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4648.  1765, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre o 
rendimento dos dízimos do sertão, as queixas contra os dizimeiros e os seus cobradores, afirmando que os 
cobradores convertiam o que devia ser dízimo em telecos/hospedagens; explicando que averiguara o que 
rendiam os dízimos através do número de pedras de sal que os negros pagavam, proibindo os telecos, 
castigado os cobradores ladrões e dividindo a cobrança por distritos; referindo que na liquidação do que 
rendiam os dízimos da cidade e seu termo procedera contra os privilégios dos frades, clérigos, cavaleiros e 
poderosos, inventariando os seus ázimos e fazendas para encontrar um ajuste certo e anual. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4649.  1765, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre os revesses 
que tinha sofrido nas tentativas de enviar zebras e outros animais raros a Sua Majestade, remetendo por 
Paulo Jorge as peles dos quatro que ali morreram, explicando que só mandava galinhas de mato porque o 
navio não podia levar viveiro grande de pássaros e que não tinha arame para acabar os viveiros pequenos.  
AHU-Angola, cx. 49, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4650.  1765, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a tranquilidade 
e justiça que ali se vivia, o bom estado da Fazenda Real, do comércio e da aula de Geometria e 
Fortificação, a disciplina das guarnições e a recuperação possível das fortalezas; atestando, por outro lado, 
o mau estado do Regimento, porque cerca de metade dos praças estava sempre doente, havia muitos 
mulatos frouxos e muitos degredados, faltava boa pólvora, peças de artilharia, armas, munições e reparos, 
sendo necessário aumentar o número de homens do Regimento de Infantaria, da Companhia de Artilharia, 
nas fortalezas e nas companhias de cavalos, sendo ainda pior a situação do presídio de Benguela.  
Anexo: ofício (cópia). 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 39 e 41. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4651.  1765, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a 
representação que fizera acerca da necessidade de permitir pólvora e armas aos negociantes, em virtude 
dos estrangeiros introduzirem muitos géneros nos sertões através dos negros que iam a Cabinda e ao 
Luango, a menos de metade do preço dos portugueses, prejudicando assim o nosso comércio; referindo 
que mandara depositar alguma pólvora nos armazéns para respeitar o aviso de 21 de Novembro de 1761, 
apesar de ficar na dúvida do que devia fazer porque os navios continuavam a vir carregados daqueles 
géneros; defendendo o encerramento daqueles portos para proibir a entrada de armas e pólvora e 
remediar as perdas dos negociantes.   
AHU-Angola, cx. 49, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4652.  1765, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a 
conclusão das contas do contrato dos escravos, estimando que parte seria paga por precatório e outra com 
livranças do novo contrato; atestando que aquela Fazenda Real não sofria descaminhos e era regida com 
exactidão, devendo apenas os fardamentos vencidos que não vieram do Reino; reiterando a necessidade 
de gente, armas, artilharia e munições para defender aquele reino, onde metade das tropas estava sempre 
doente e onde as praias eram baías abertas às nações da Europa que se tinham instalado perto, estando 
Benguela ainda em pior estado.  
AHU-Angola, cx. 49, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4653.  1765, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as 
dificuldades em fazer o pagamento das tropas, pedindo o envio de cobre, prata e ouro provinciais, 
daqueles que só podiam correr ali, para assim assistir os soldados e evitar fraudes e maldades. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4654.  1765, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a necessidade 
de um hospital em Benguela, em virtude da miséria dos moradores e soldados. 
Anexo: carta régia.  
AHU-Angola, cx. 11, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4655.  1765, Julho, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre os uniformes 
que mandara fazer para a Cavalaria e a relação dos sobejos que ficaram, dando conta que remetera em 
letras seguras, por Pernambuco, a verba que Sua Majestade definira na carta régia de 13 de Novembro de 
1761 para o fardamento das tropas, para ser enviada pelo provedor da Fazenda Real daquela capitania ao 
tesouro do Conselho Ultramarino. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4656.  1765, Julho, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a restituição 
do dinheiro que Sua Majestade lhe adiantara por conta de seis meses de soldo e o que recebera por 
intermédio do seu procurador Paulo Jorge. 
Anexo: conhecimento e informação. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4657.  1765, Julho, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
INFORMAÇÃO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, 
sobre uma certidão relativa ao rendimento dos dízimos do sertão [no contrato de 1762 e ao valor de 
arrematação do contrato iniciado em Julho de 1765]. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 48 e 46. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4658.  1765, Julho, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as 
consequências das discórdias entre o visitador e o vigário da igreja de Benguela, que se excomungaram 
mutuamente e se queriam prender um ao outro, tendo sido denunciado ao capitão-mor, o padre Diogo José 
Duarte que dizia ser cónego de São Tomé e capelão de um navio da carreira do Brasil para Benguela; 
afirmando que recorrera ao cabido e realizara uma conferência particular com o ouvidor [desembargador 
Manuel Pinto da Cunha e Sousa], o juiz de fora, [João Delgado Xavier] e o secretário do governo António 
de Campos Rego, que antes servira de ouvidor e juiz de fora, tendo todos votado segundo a carta régia de 
4 de Novembro de 1759; afirmando que remetera o visitador ao governador do Brasil num dos barcos da 
companhia do Pará. 
Anexo: voto (cópia). 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 49 e 48. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4659.  [ant. 1765, Julho, 12] 
REQUERIMENTO do nomeado no posto de capitão de Infantaria do presídio de Caconda, Manuel da 
Costa Pinheiro, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-
general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, aquando da ausência de Roque Jacinto que 
o servia. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4660.  [ant. 1765, Julho, 18] 
REQUERIMENTO do coronel Custódio Simões da Silva, natural da vila de Monsaraz concelho de Elvas e 
morador em Luanda, ao rei [D. José I], solicitando provisão de licença e aprovação do vínculo que desejava 
instituir com os seus bens, nomeando para administrador um filho ilegítimo, ficando com a obrigação de 
alimentar os restantes filhos ilegítimos, em virtude do signatário não ter descendência legitima.   
Anexo: requerimento.     
AHU-Angola, cx. 51, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4661.  1765, Agosto, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
EDITAL para que nenhuma pessoa pudesse, na cidade e nos presídios daquele reino, fazer comércio de 
revirar ou aceitar de quem não fosse seu correspondente, escravos por comissões.  
AHU-Angola, cx. 49, doc. 52.  
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4662.  1765, Agosto, 9, [Lisboa] 
OFÍCIOS (minutas) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado], ao [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, em 
resposta a cartas do governador, [de Junho, Julho e Agosto], sobre o estado da tropa, o estabelecimento 
do terreiro público para a venda de farinha, a compra de géneros para o fardamento da tropa aos 
administradores do contrato dos escravos, a falta de artilharia e munições, e os procedimentos do 
secretário daquele governo, José Correia de Castro, substituído pelo bacharel António de Campos Rego. 
Obs.: os documentos estão no mesmo suporte: anexo: recibos. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4663.  1765, Agosto, 9, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José I nomeando o bacharel António de Campos Rego como secretário do governo de 
Angola, por três anos, com o mesmo ordenado dos seus antecessores. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4664.  [ant. 1765, Setembro, 18] 
REQUERIMENTO do nomeado no posto de coronel dos auxiliares da vila de Massangano, Caetano Matias 
Leitão, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente [passada pelo governador e capitão-general de 
Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4665.  1765, Setembro, 23, [Lisboa] 
ESCRITO do substituto do secretário da Junta dos Três Estados, João dos Santos Leite Bressane, ao 
[secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre, sobre o requerimento de Domingos 
Dias da Silva, para que se avaliasse o rendimento do bacharel António de Campos Rego com a serventia 
de secretário do governo de Angola, de que era fiador aos novos direitos. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4666.  1765, Outubro, 3, [Lisboa] 
ESCRITO do patriarca [de Lisboa e inquisidor-mor, Paulo de Carvalho e Mendonça], ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, para que expedisse as ordens 
necessárias ao castigo firmado no auto relativo aos actos do presbítero secular [do hábito de São Pedro] 
João Pereira Soares, condenado a degredo para Angola, [por crimes de adultério e sacrilégio, afirmando 
ter um filho de] Maria Teodora, mulher de José Lopes Vicente, contra quem fizera uma denúncia que 
levaria a penas corporais, prisão, perda dos bens temporais e danos de honra]. 
Anexo: auto (cópia). 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4667.  [ant. 1765, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO do nomeado no posto de coronel das Ordenanças, Tomé da Silva Coutinho, ao rei [D. 
José I] solicitando confirmação da carta patente passada pelo governador e capitão-general de Angola, [D. 
Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4668.  [ant. 1765, Outubro, 19] 
REQUERIMENTO do nomeado no posto de capitão da 2ª fortaleza principal de São Pedro do Morro da 
Cassandama, João Álvares Ferreira, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente passada 
pelo governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, aquando da 
destituição de João Alves Pamplona Carneiro Rangel. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4669.  1765, Outubro, 25, Lisboa 
CARTA do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], José Miguel Licete, ao rei [D. José I] sobre duas letras 
relativas à conta completa que se devia remeter à provedoria de Angola para despesa do fardamento das 
tropas, havendo no entanto diferença nas contas apresentadas pelos provedores de Pernambuco e Angola, 
pelo facto de poderem ser referentes a dois fardamentos e faltar ainda chegar uma das remessas. 
Anexo: ofício, informação, cartas. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4670.  1765, Novembro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola], desembargador Manuel Pinto da Cunha 
e Sousa, ao rei [D. José I] sobre a carta régia de 15 de Janeiro de 1699 ordenar o restabelecimento da aula 
de Geometria, sob a doutrina de um dos sargentos-mores engenheiros naquele reino, e a escolha dos 
aulistas que receberiam partido. 
Anexo: carta régia (cópia). 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4671.  1765, Novembro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola], desembargador Manuel Pinto da Cunha 
e Sousa, ao rei [D. José I] sobre a necessidade de livros em branco para o serviço da Provedoria, da 
secretaria e dos presídios de Angola. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4672.  1765, Novembro, 8, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. José I ao governador e capitão-general de Angola, [D. Francisco Inocêncio de 
Sousa Coutinho], sobre a remessa de um fardamento completo para as tropas, a 26 de Junho [de 1765]. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 67 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4673.  [ant. 1765, Novembro, 16] 
REQUERIMENTO do nomeado no posto de capitão da fortaleza de São Fernando da [barra de] Corimba, 
Domingos Furtado de Mendonça, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente passada pelo 
governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4674.  [ant. 1765, Novembro, 18] 
REQUERIMENTO do nomeado no posto de capitão da fortaleza da Ilha de Nossa Senhora do Cabo, 
Manuel Rodrigues Ferreira, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente passada pelo 
governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4675.  1765, Dezembro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o envio de 
uma zebra, a única que sobrevivera até ao momento, afirmando que encarregara o seu cuidado a um 
soldado e aos governadores da Bahia. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4676.  1765, Dezembro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a falta e o 
preço do ferro e do aço para as obras reais, a qualidade do ferro dos negros e as tentativas do antigo 
governador [António de Vasconcelos] para usar o ferro local; dando conta que mandara dois ferreiros ao 
distrito da Ilanda, onde aprenderam a fundir o ferro, atestando que o minério era de boa qualidade e 
abundante, fundindo em quantidade com as forjas europeias, ao passo que a terra ferruginosa era rica em 
aço; referindo a facilidade da extracção daqueles minerais e a possibilidade de se fazer uma fábrica entre o 
Quanza e o Zenza. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 71 e 46.  
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
  

4677.  1765, Dezembro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o seu débil 
estado de saúde, a ligação dos mocóssos e maungos com o rebelde Ambuela para atacar as feiras, as 
providências tomadas pelo signatário para defender as feiras, nomeadamente a de Encoje, e os confrontos 
que se sucederam. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 72.  
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4678.  [ant. 1766, Fevereiro, 21, Luanda] 
REQUERIMENTO de António Luís de Sousa e Castro ao provedor-mor da Fazenda Real de Angola, e 
auditor-geral da gente de guerra de Luanda, desembargador Manuel Pinto da Cunha e Sousa, solicitando 
certidão do tempo de serviço em Angola. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4679.  [ant. 1766, Fevereiro, 22, Caconda] 
REQUERIMENTO de Roque Jacinto de Sousa ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, no posto de capitão de 
Infantaria do presídio de Caconda, vago por João Fernandes Ponte de Lima ter sido ordenado em ordens 
sacras.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4680.  [ant. 1766, Fevereiro, 23, Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos de [Luanda], Manuel de Beça Teixeira ao provedor-mor da 
Fazenda Real de Angola, e auditor-geral da gente de guerra de Luanda, desembargador Manuel Pinto da 
Cunha e Sousa, solicitando certidão do tempo de serviço e postos que ocupou em Angola. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4681.  1766, Fevereiro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
INSTRUMENTO EM PÚBLICA FORMA passado pelo provedor-mor da Fazenda Real e auditor-geral da 
gente de guerra de Luanda, desembargador Manuel Pinto da Cunha e Sousa, a pedido do capitão de 
Infantaria do Regimento pago de Angola, Salvador Soares de Faria.  
Anexo: certidão  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4682.  1766, Março, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a conclusão das obras de 
reparação da Fortaleza do Penedo na cidade de [Luanda], propondo que fossem os militares e não os 
paisanos a ocuparem os cargos de governadores das fortalezas; solicitando que as fortalezas de São 
Miguel, do Penedo e São Pedro de Cassandama fossem guarnecidas por artilheiros, filhos da terra, de 
inteira confiança; sugerindo lista de oficiais cujos serviços prestados revelavam qualidade e competência 
para ocuparem novos postos. 
Anexo: capilha. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63, 64. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4683.  1766, Março, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado de agradecimento pela 
aprovação das suas propostas e dando conta das dificuldades em enviar os pássaros, devido à falta de 
mantimentos em quantidade suficiente para a viagem, e sobre a dificuldade em enviar as zebras e outras 
feras que eram solicitadas no Reino. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63 
AHU_CU_001, Cx. D..  
 

4684.  1766, Março, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as obras de reparação de 
todos os presídios de [Angola], da montagem das peças de artilharia sem gastos avultados, por terem sido 
feitos por gentes do país e com madeira da terra; ida do sargento-mor engenheiro Joaquim José Cipriano a 
Benguela para reparação do porto, assim como do envio de um navio com pedra para o mesmo efeito, e de 
mantimentos para alimentar os trabalhadores. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4685.  1766, Março, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a guerra imposta aos 
povos de Encoge (Ambuela, Mussossos e Maungos) que impediam a presença das tropas coloniais no 
presídio de Encoge e do funcionamento da feira comandada por Francisco Xavier de Macedo Pereira; 
referindo a guerra nos sertões de Caconda comandada por António Anselmo Duarte de Sequeira e de 
como havia conseguido neutralizar a acção dos povos e restabelecer os circuitos comerciais nas duas 
regiões.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4686.  1766, Março, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre as instruções régias para 
se efectuarem todas as diligências no sentido de serem restituídos os escravos de João Rodrigues Vale e 
João Lourenço Peres, refugiados em terras do Dembo Manicembo. 
Anexo: aviso (minuta) 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 4; cx. 49, doc. 53 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 812 / 1286 

 

4687.  1766, Março, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sobre o seu estado de saúde e 
as suas apreensões quanto às doenças tropicais; mencionando o envio de dinheiro proveniente do negócio 
do tráfico de escravos, solicitando o envio de armas e munições para [Angola], e confirmação de 
nomeações de militares, entre muitos outros assuntos.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4688.  1766, Março, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre os oficiais que deviam ser 
reformados, a saber: sargento-mor Joaquim Marques Pereira, dois capitães de Infantaria respectivamente 
Feliz José Nogueira e José Correia de Araújo; três tenentes, respectivamente Mateus Ferreira, João 
Rodrigues de Carvalho e Paio de Araújo e o alferes Sebastião Ferreira. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 

 

4689.  1766, Março, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a 
utilização dos ornamentos e alfaias que pertenceram aos jesuítas na nova catedral de Angola. 
Anexo: resolução e carta (cópias). 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63, 3; cx. 49, doc. 56; cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4690.  1766, Março, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao rei [D. 
José I] sobre a entrega da administração do contrato real da saída dos escravos de [Angola] aos 
procuradores do novo arrematante, Domingos Dias da Silva, de acordo com a orientação do Conselho 
Ultramarino, e sobre o envio de mapas dos navios escravos saídos dos portos de São Paulo de Assunção 
[Luanda] e de Benguela em 1765.  
Anexo: contrato, mapa de Benguela 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63, 2 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4691.  [ant. 1766, Março, 15, Luanda] 
REQUERIMENTO de António Martins de Aguiar [Lisboa] ao rei [D. José I] solicitando confirmação da 
patente no posto de capitão de Infantaria da cidade de [Luanda].  
Obs.: m. est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4692.  1766, Abril, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICÍO do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado congratulando-se pelas vitórias 
obtidas sobre os Maungos a quem ofereceram a paz, mas que ainda assim prosseguiram rebelando-se, 
criando obstáculos aos negociantes do sertão; informando igualmente que apenas faltava cumprir a nova 
ordem régia que determinava fazer guerra a favor de João Rodrigues Vale e João Lourenço Peres 
[restituição de escravos fugidos], alertando contudo que aquela seria uma guerra delicada por se tratar de 
terreno onde foram vencidos sempre os mais célebres conquistadores do Reino.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4693.  1766, Abril, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICÍO do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado solicitando dois médicos, um 
para Luanda e outro para Benguela, dada a grande necessidade que se fazia sentir. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4694.  1766, Abril, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICÍO do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de viveiros de 
pássaros e de uma zebra; informando ainda que não enviava em anexo a lista dos mantimentos tal como 
era exigido, porque os mesmos seriam adquiridos posteriormente em outro porto a quem caberia a 
responsabilidade de a elaborar e entregar ao capitão do navio.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4695.  1766, Abril, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, informando que chegado o 
momento de iniciar a guerra a favor de João Rodrigues Vale e João Lourenço Peres, reclamada pelo seu 
procurador e sócio Manuel da Costa Pinheiro, decidiu passar uma portaria ao provedor da Fazenda Real 
para que chamando o sócio e procurador lhe mostrasse as despesas e as dificuldades daquela acção.  
Anexo: portaria e ofícios (cópias) 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 8, 7 e 63 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4696.  1766, Abril, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola] desembargador Manuel Pinto da Cunha 
e Sousa ao rei [José I], dando conta das diligências efectuadas para o provimento das fardas e fardetas 
das tropas daquele reino. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4697.  1766, Abril, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as cartas do governador de [Angola] D. Francisco Inocêncio de 
Sousa Coutinho ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado 
acerca de se regular a jurisdição do juiz de fora e ouvidor de Angola no conhecimento das causas; 
separarem-se os escrivães nos respectivos ofícios e ampliar-se a jurisdição da nova junta.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 554, fls. 231-234; anexo: despacho, aviso, 
informação, ofícios. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4698.  [ant. 1766, Maio, 11, Angola] 
REQUERIMENTO do cirurgião-mor de Angola, Manuel António de Sequeira e Gouveia, ao rei [D. José I]  
solicitando aumento de salário e carta patente equiparada ao posto de capitão de Infantaria.  
Anexo: requerimento, requerimento (cópia), provisões e carta. 
AHU-Angola, cx. 49, doc. 44  
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4699.  [ant. 1766, Maio, 12] 
REQUERIMENTO de João Pio de Aguiar ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente  
passada pelo governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no 
posto de capitão-mor do campo de Angola, vago por morte de Bartolomeu Duarte de Sequeira.  
Anexo: carta patente e fé de ofícios.   
AHU-Angola, cx. 50, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4700.  1766, Maio, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta do 
cumprimento de ordem régia que estipulava o estabelecimento [de um novo imposto] na farinha, que 
reverteria para construção do terreiro; tendo a mesma sido apresentada aos oficiais da câmara, aos 
lavradores da farinha e aos negociantes, que decidiram não só pelo agravamento do imposto sobre a 
venda da farinha mas também sobre a do feijão; evitando assim o monopólio, os roubos e as trapaças que 
o povo desta cidade e os seus comerciantes sofriam, algo que acontecia devido à escassez do produto que 
vinha do interior, e para vigiar este comércio no terreiro reforçou-se o número de oficiais, para além 
daqueles que constavam da carta régia de 13 de Novembro de 1761. 
Anexo: bando e assento da Junta. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4701.  1766, Maio, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a recepção de 
munições e balas para as cidades de Luanda e Benguela, embora em quantidade insuficiente para fazer 
face à guerra no sertão; informando que se procedia à fortificação e à defesa de Benguela, e que a 
situação de fome na cidade levava os moradores a pretender abandoná-la. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4702.  1766, Maio, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio das letras  do 
pagamento  feito pelos administradores do contrato real dos escravos à Fazenda Real, informando ainda 
que os mesmos passariam a partir Julho a enviar o dinheiro relativo ao cobre e prata.   
AHU-Angola, cx. 50, doc. 13   
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4703.  1766, Maio, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o 
estabelecimento do hospital de Benguela sob a administração da Mesa da Irmandade de Nossa Senhora 
do Pópulo, dando assim cumprimento às instruções régias.  
Anexo: cópias das instruções.   
AHU-Angola, cx. 50, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4704.  1766, Junho, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dando conta da 
execução do disposto no alvará de 18 de Janeiro de 1765 e remetido através do Aviso de 30 de Março de 
1765, que mandava como o ouvidor deveria proceder para deferir os recursos. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4705.  1766, Junho, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a vinda de dois 
degredados, o frade Manuel de Santo Inácio e o padre João Pereira Soares, que de acordo com os avisos 
de 7 de Setembro e de 20 de Novembro de 1765 foram enviados respectivamente para os presídios das 
Pedras e de Ambaca; referindo o procedimento a adoptar com um outro degradado, João Manuel Leite 
Pereira Carmona, proveniente da Bahia.   
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4706.  1766, Junho, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a recepção da 
colecção impressa e autêntica, que continha a Lei de 6 de Maio de 1765.  
Anexo: ofícios (2 vias) 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4707.  1766, Junho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a situação 
precária de defesa de Luanda e Benguela, tais como: a necessidade de tropas que propunha que fossem 
recrutados a partir das ilhas dos Açores e de Pernambuco; pedindo peças de artilharia e sobressalentes, 
balas e pólvora, entre outras diligências onde se incluíam a defesa das praias como na região de Cacuaco, 
informando do falecimento do sargento-mor engenheiro Cláudio António da Silveira que dava a Aula de 
Geometria e Fortificação, solicitando um substituto para o cargo que vagara. 
Anexo: ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 17, 14, 15, 63 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4708.  1766, Junho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a nomeação 
interina de oficiais para vagas que resultaram da morte por doença dos oficiais anteriormente nomeados, 
solicitando ordem régia para a nomeação definitiva e a autorização do pagamento dos respectivos soldos; 
informando da baixa dada ao alferes Luís Prates, a um sargento e ao tenente João Rodrigues de Carvalho, 
por actos de indisciplina e má conduta. 
Anexo: ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4709.  1766, Junho, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO (minuta) do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, 
ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco [Xavier] de Mendonça [Furtado], apresentando 
uma proposta sobre como se devia proceder em casos de sentença dos crimes dos negros que se 
encontravam detidos: sentenciar sumariamente em junta e permitir a visita às cadeias do governador 
enquanto presidente da referida junta. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 18 
AHU_CU_001, Cx., D. 
 

4710.  1766, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, referindo o envio de 
uma portaria aos administradores do contrato real dos escravos, Raimundo Jalama e Manuel Cardoso da 
Silva, para que enviassem do Brasil todas as quantias de dinheiro que lhes restavam das passagens do 
seu contrato, enviando-os em naus de guerra; informando das ordens para o envio das quantias relativas 
ao transporte de cobre e sobre o envio do dinheiro dos fardamentos; solicitando o envio para Angola de 
gente, artilharia, munições e apetrechos de guerra.   
Anexo: portaria (cópia), 2 vias. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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4711.  1766, Julho, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a chegada da 
nau da Índia, Santo António e Justiça, e medidas que tomou para a sua reparação e aprovisionamento com 
géneros e uma Companhia de degredados, do pagamento aos marinheiros e comedorias dos oficiais; do 
estabelecimento da alfândega e ribeira das naus e seus oficiais; envio da lista das fazendas despachadas 
na alfândega; necessidade de instruções e géneros para o despacho e reparo das naus da Índia, ordens  
que regulem o funcionamento da alfândega e  ordenado dos seus oficiais.  
Anexo: lista 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 19 e 16. 
AHU_CU_001, Cx., D. 
 

4712.  1766, Julho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o falecimento 
de padre João Pereira Soares no presídio de Ambaca.  
Anexo: ofício (outra via).  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx., D 
 

4713.  1766, Julho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a necessidade 
de se prover o reino de Angola de armas, munições e sobressalentes; informando que usou as armas dos 
particulares, depositadas ao abrigo da carta de 2 Junho de 1766, nos Armazéns Reais, para armar os 
soldados dos presídios; insistindo no envio de armas, munições e sobresselentes, fazendo referência às 
várias cartas que enviara sobre o assunto, sendo a última de 18 de Junho.  
Anexo: ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx., D.. 
 

4714.  1766, Julho, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o estado em 
que chegaram os cavalos vindos do Reino; tendo em conta os gastos que a importação de cavalos 
constituía para a Fazenda Real de Angola, (uns morriam durante a viagem outros morriam por dificuldade 
de adaptação ao clima e ao tipo de pastagem), sugerindo a criação de uma coudelaria no Bengo, que 
provesse as tropas e que fosse inteiramente vedada aos particulares, apesar de este ser um assunto 
proibido pelo capítulo 31 do Regimento deste governo, e pela Ordem de 14 de Novembro de 1761; 
alertando que esta medida oneraria menos a Fazenda Real, uma vez que desse modo os cavalos criados 
na região estariam melhor adaptados ao sertão, ao contrário dos que vinham de fora.  
Anexo: ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 22 e 23. 
AHU_CU_001, Cx., D 
 

4715.  1766, Julho, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a participação 
feita pelo ouvidor-geral [desembargador Manuel Pinto da Cunha e Sousa] da recepção de uma porção de 
fazenda procedente do contrato do tabaco de Goa, pertencente ao rei, cujo pagamento dos direitos 
alfandegários estaria dependente de uma ordem régia; solicitando o envio de uma pauta das avaliações e 
de mais ordens régias necessárias para a regulação da alfândega; sobre o envio numa nau da Índia, de 
uma relação das peças sobresselentes que eram necessárias para a manutenção das naus. 
Anexo:  relação, ofício (outra via). 
AHU-Angola, cxa. 50, doc. 25 e 24. 
AHU_CU_001, Cx., D.. 
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4716.  1766, Julho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
PROVISÃO do rei D. José I ao governador e capitão-general de Angola [D. Francisco Inocêncio de Sousa 
Coutinho], ordenando a normalização dos prazos em que deviam ser arrematados os contratos dos 
domínios ultramarinos, estabelecendo uma excepção para os contratos dos dízimos; definindo igualmente 
o período em que os tesoureiros, recebedores e administradores principiariam a elaboração das contas, a 
partir do primeiro dia de Janeiro de cada ano, devendo para isso ser quitadas, saldadas e encerradas até 
ao final do ano de 1766 todas as contas dos contratos dos domínios ultramarinos dos anos anteriores. 
AHU-Angola,. cxa. 49, doc. 51 
AHU_CU_001, Cx., D.. 
 

4717.  1766, Julho, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a nomeação 
de dois capitães-mores para os presídios de Ambaca e de Caconda, respectivamente tenente Francisco 
Matoso de Andrade e tenente Francisco José da Silva, achando-se ainda vagos os presídios de 
Cambambe, Encoge, Massangano e Muxima devido à dificuldade em recrutar oficiais competentes para 
esses lugares; informando igualmente a necessidade de se passar à reforma vários oficiais, tais como o 
granadeiro José de Sousa por incapacidade e limite de idade, solicitando ordens régias para executar os 
provimentos e reformas aos oficiais em Angola, sem as quais se tornava difícil reformar e nomear novos 
oficiais.  
Anexo: oficio (outra via). 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx., D.. 
 

4718.  1766, Julho, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre os 
sobresselentes necessários, conforme relação que envia, para reparações nas futuras naus da Índia que 
aportassem no porto de Luanda; referindo que se não recebesse os sobresselentes teria de pedir os mais 
urgentes à direcção da Companhia de Pernambuco, bem como pedir ao conde de Vila Flor a feitura de um 
batelão, outras embarcações pequenas e madeiras para serviço das naus, onerando em muito a Fazenda 
Real e prejuízo dos particulares.  
Anexo:  relação, ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx., D.. 
 

4719.  1766, Julho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o estado de 
paz vivido no reino de Angola, informando que apesar da escassez de água os alimentos importados do 
Brasil não haviam encarecido o preço dos géneros; solicitando que fizesse chegar ao rei a sua vontade de 
regressar ao reino tão logo terminasse a sua comissão, uma vez que dos três anos de serviço, apenas 
restavam por cumprir alguns meses, alegando ainda o rigor do clima e as dificuldades que enfrentou ao 
longo da sua permanência em Angola. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx., D.. 
 

4720.  1766, Julho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de 
remessas ao tesoureiro do Conselho Ultramarino para o pagamento do fardamento, conforme carta régia 
de 20 de Novembro de 1761. 
Anexo:  ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 31 e 32. 
AHU_CU_001, Cx., D.. 
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4721.  1766, Julho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a criação de 
uma fábrica de ferro no reino de Angola que passaria a produzir ferro e aço a preço mais reduzido do que 
aquele que antes se obtinha vindo do Brasil; informando que poderia utilizar numerosas povoações sem 
que aumentasse as despesas da [Fazenda Real] pois, os trabalhadores podiam fazer maior serviço e 
trabalhar ao mesmo tempo os campos que garantiam o seu sustento. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx., D.. 
 

4722.  1766, Julho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a ratificação do 
acto de obediência, sujeição e vassalagem assinado, pelos embaixadores do Potentado Hôlo, em [Luanda] 
a oito de Setembro de 1765 e do tratado de paz estabelecido com o potentado Ginga a vinte e cinco de 
Maio, assim como o envio para o potentado de Hôlo, de um clérigo da terra, pelo facto de não haver 
nenhum frade.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx., D.. 
 

4723.  [ant. 1766, Julho, 30, Benguela] 
REQUERIMENTO de José dos Santos ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente passada 
pelo governador e capitão-general de Angola,  D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de 
capitão de Artilharia do presídio de Benguela que vagou por João Fernandes Ponte de Lima ter sido 
ordenado em ordens sacras.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 
 

4724.  1766, Agosto, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO da Junta da Fazenda Real de Angola ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de uma quitação às contas dos feitores da Fazenda Real, 
relativa ao triénio do depositário João Rodrigues de Sousa. 
Anexo: carta de quitação. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. 
 

4725.  1766, Agosto, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o 
aprovisionamento da nau da Índia, Santo António e Justiça, e sobre a forma de pagamento das comedorias 
dos oficiais e marinheiros; referindo o pagamento dos oficiais que viajavam sem que se soubesse se iam 
em serviço particular ou se regressavam após o fim das suas comissões de trabalho, sugerindo um novo 
método de vistoria dos navios para evitar o extravio simulado que muito prejudicava os rendimentos da 
alfândega; afirmando que para a defesa desta nau fora criada uma Companhia de Artilharia, composta de 
marinheiros e soldados, para além de um capitão, um tenente, e um alferes que já haviam prestado serviço 
no Estado da Índia, solicitando provisões régias para a confirmação daqueles postos; informando ainda que 
a pedido dos administradores do contrato real dos escravos havia dado autorização para que se enviasse 
alguns quintais de marfim, cujo frete deveria ser cobrado à chegada a [Lisboa]. 
Anexo: ofício e relações.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 36 e 34. 
AHU_CU_001, Cx. 
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4726.  1766, Agosto, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o tratamento 
que foi dado ao padre Manuel Ferreira de Freitas e Vargas, jesuíta, que chegado da Índia fora entregue 
pelo capitão-de-mar-e-guerra Manuel de Melo; informando que em anexo seguia um requerimento do 
mesmo ao rei. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4727.  1766, Agosto, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o militar fugido, 
Pedro José Correia de Quevedo, intercedendo a favor do mesmo para que fosse atendido na sua petição 
ao rei, apresentando como solução a sua despromoção para soldado num qualquer presídio em Angola. 
Anexo: ofício e petições  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 38 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4728.  1766, Agosto, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a falta de breu 
e estopa para a calafetagem da nau da Índia, e de como esta falta foi suprida com materiais encontrados 
naquele reino; enviando para Lisboa uma amostra desses produtos que ainda se encontravam por explorar 
e que se considerava que iriam aliviar as despesas da Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4729.  1766, Agosto, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola], desembargador Manuel Pinto da Cunha 
e Sousa, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o 
pagamento feito pelos administradores do contrato real da partida dos escravos, cujo término ocorreu em 
Janeiro de 1766.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 40 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4730.  1766, Agosto, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras [Sebastião José de Carvalho e Melo], 
solicitando a sua intervenção junto do rei no sentido de agilizar o seu regresso assim que terminasse a sua 
comissão de serviço em Angola.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 41 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4731.  1766, Setembro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola], desembargador Manuel Pinto da Cunha 
e Sousa, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a 
vistoria que se efectuou à nau da Índia, Santo António e Justiça à 14 de Junho de 1766 e as diligências 
feitas com o pagamento das comedorias dos soldados e oficiais, que tiveram que assinar uma fiança que 
acautelasse situações de prejuízo para a Fazenda Real, em caso de não terem sido claros nas declarações 
prestadas; referindo o despacho sobre como se procedeu à vistoria.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4732.  1766, Setembro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola], desembargador Manuel Pinto da Cunha 
e Sousa, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a 
entrega que fez o capitão do navio Santo António, João Rodrigues Gomes, vindo da corte, de uma quantia 
em moeda de cobre de macuta, meias macutas e quartos de macutas, para os cofres da Fazenda Real de 
Angola. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4733.  1766, Setembro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola], desembargador Manuel Pinto da Cunha 
e Sousa, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a 
existência de minas de ferro em Angola e da forma da sua exploração para a utilização interna e no Reino; 
informando ainda das vantagens em se produzir ferro localmente, devido à existência de mão-de-obra que 
já conhecia este minério e pelo facto de esta produção tornar mais barato o preço de aquisição do mesmo. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4734.  1766, Setembro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre as razões por 
que a expedição da nau da Índia não ocorreu no mês de Agosto e sobre a partida da nau sem autorização 
régia, que ocorreu para se evitar prejuízos à praça de Lisboa e impedir que a viagem se realizasse durante 
o inverno; referindo o apetrechamento da nau com uma companhia composta por cerca de 70 homens com 
oficiais licenciados da Índia e, com armas e munições; solicitando o envio de armas e munições; 
informando que ficavam em terra o escrivão da nau, o padre frei António Bélli da Ordem Terceira, e alguns 
oficiais licenciados, a pedido dos mesmos; afirmando que enviava viveiros de pássaros e respectivos 
mantimentos, como constava da lista anexa.  
Anexo: ofício (cópia) e lista.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4735.  1766, Setembro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de 
sentenças proferidas pela Junta de Angola. 
Anexo: acórdãos.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4736.  1766, Setembro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o pagamento 
do sustento na viagem para Lisboa do padre jesuíta Manuel Ferreira Freitas e Vargas, explicando que a 
diligência fora levada a cabo pelo desembargador e provedor da Fazenda Real que foi a bordo da nau, 
uma vez que os oficiais da Índia e o capitão-de-mar-e-guerra se recusaram a cumprir a ordem de pagar o 
sustento a um padre jesuíta.  
Anexo: ofício (2ª via) 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4737.  [ant. 1766, Setembro, 10] 
REQUERIMENTO de Domingos Lopes Loureiro ao rei [D. José I] solicitando o estabelecimento de uma ou 
mais pescarias para a pesca da baleia nas costas de Angola e do Loango.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4738.  1766, Outubro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o estado de 
sossego de Angola, solicitando que o rei suspendesse o pedido de dois engenheiros para substituir o 
sargento-mor engenheiro Cláudio António da Silveira, encarregado da aula de Geometria e Fortificação, 
que falecera, conforme a sua carta de 18 de Julho; explicando que a suspensão resultava do facto de 
existir um outro engenheiro que estava capaz de prosseguir com essas aulas; informando igualmente da 
reparação dos presídios e fortificações de Angola.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4739.  1766, Outubro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a resolução da 
questão da separação dos cargos de provedor e ouvidor, constantes na carta do dia 30 de Junho de 1765 
e na cópia da provisão expedida pelo Conselho Ultramarino, de 24 de Outubro de 1766. 
Anexo: ofício e provisão (cópia).  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4740.  1766, Outubro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dando conta do 
envio de viveiros de pássaros e mantimentos, através do [vice-rei do Brasil], conde da Cunha, [D. António 
Álvares da Cunha], e outras notícias similares. 
Anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4741.  1766, Outubro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], 
congratulando-se pelas melhoras do seu estado de saúde. 
HU- Angola, cx. 50, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4742.  1766, Outubro, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, saudando as 
melhoras do [secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e 
Melo]; referindo que não tendo recebido os despachos régios enviados no iate saído do reino a 8 de Abril 
[1766], não pudera fazer cumprir as disposições que as mesmas continham; informando que apesar das 
dificuldades e das moléstias, podia continuar mais um triénio, caso fosse necessário; referindo que por 
lapso não havia informado aquando da saída da nau da Índia que o padre Belli ficara em terra, e que o 
mesmo se encontrava debaixo de clausura do prelado, tendo ficado também Francisco de Melo, seus filhos 
e outros oficiais; informando que iria comunicar ao [vice-rei da Índia], conde da Cunha, [D. António Álvares 
da Cunha] e que aguardava resposta sobre várias disposições régias que reforçariam a sua actuação 
enquanto governador: o contrato do sal, a reforma dos oficiais e serviços da provedoria, dos oficiais da 
justiça, das dúvidas dos ministros e o reviro das cabeças; dando conta da sua inquietação à notícia do 
possível envolvimento dos jesuítas na revolta de Madrid; destacando os desenvolvimentos das indústrias e 
outras acções realizadas ao longo do ano que findava, tais como: fábrica de ferro, da cordoaria, da fábrica 
do breu e os planos para o desenvolvimento da agricultura. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4743.  1766, Outubro, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola] desembargador Manuel Pinto da Cunha 
e Sousa ao [secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e 
Melo], rejubilando-se pelo restabelecimento do seu estado de saúde. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4744.  1766, Novembro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [juiz de fora de Angola], João Delgado Xavier, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, recordando que o seu tempo de serviço no reino de Angola estava 
prestes a terminar e solicitando a sua transferência para o Rio [de Janeiro], para ocupar uma vaga deixada 
por morte do último ministro que para lá havia sido enviado. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4745.  1766, Novembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as diligências 
encetadas no sentido de aumentar o rendimento dos dízimos em [Luanda] e seu termo; remetendo o bando 
que determinava a obrigatoriedade do pagamento do dízimo a todos quantos fossem possuidores de terra, 
gado ou criação, e que o mesmo fosse pago três meses após a publicação do bando – cuja entrada em 
vigor devia começar a 14 de Julho [de 1767] -, ficando de fora desta obrigação o dízimo do peixe desta 
cidade [Luanda], devido às dificuldades que enfrentava.  
Anexo: bando e portaria (cópias). 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 59 e 57. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4746.  1766, Novembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a 
regulamentação do funcionamento dos oficiais do governo no terreiro, enquanto aguardavam a provisão 
régia. 
Anexo: regimento (cópias). 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 58, 56. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4747.  1766, Dezembro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o 
avassalamento e acto de undação que devia ser sujeito aos povos do Mussosso, que tendo perdido a 
guerra e estando cansados de viver fugidos e sem alimentos pediram a paz. 
Obs.: acto de undação: cerimónia de sucessão, confirmando o novo soba na posse da terra – ver glossário 
de Freudenthal Aida e Pantoja Selma, Livro dos Baculamentos, Mercado das Letras Editores, Lisboa, 2013, 
pp. 31-51; anexo: cartas, acto de reconhecimento, obediência e vassalagem (cópias). 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 65, 61, 60, 74. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4748.  1766, Dezembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, de agradecimento 
ao reconhecimento real pelos seus feitos na sujeição e avassalamento dos povos de Mussossos.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4749.  1766, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a ordem régia 
para proibir com dissimulação o estudo das línguas: francesa e inglesa. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4750.  1766, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o resultado do 
trabalho desenvolvido pelo sargento-mor em exercício, Joaquim José Cipriano dos Santos, com os 
discípulos do mestre anterior, o falecido sargento-mor engenheiro Cláudio António da Silveira, encarregado 
da aula de Geometria e Fortificação; enviando plantas da Fortaleza de Benguela e do Cacuaco feitas pelos 
alunos, envio de uma certidão passada pelo mestre Joaquim José Cipriano; solicitação do regresso deste 
capitão-mor para o Reino no fim da sua comissão por motivo de saúde. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4751.  1766, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a compra de 
um edifício incompleto para a instalação da alfândega na cidade [de Luanda], conforme determinação 
régia.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4752.  1766, Dezembro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de uma 
certidão atestando a morte de Pedro João Francisco, a 11 de Dezembro de 1766, que se achava preso na 
fortaleza da Muxima desde Setembro de 1764. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4753.  [ant. 1766, Dezembro, 19, Angola] 
REQUERIMENTO de Manuel da Costa Pinheiro e seu irmão José António da Costa Pinheiro ao rei [D. 
José I]  solicitando licença para se ausentarem de Angola, onde têm casa de negócio, para irem ao Reino 
ajustar as suas contas com os seus correspondentes e credores.  
AHU-Angola, cx. 50, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4754.  1766, Dezembro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a solicitação 
de uma provisão régia para a constituição de um pequeno ordenado para o cargo de patrão-mor da Ribeira 
das Naus, mandada criar em Angola; pedindo igualmente que se separasse o ofício de meirinho do mar do 
cargo de patrão-mor por serem tarefas incompatíveis. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4755.  1766, Dezembro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o cumprimento 
das orientações régias, a situação de paz no reino de Angola, a melhoria do clima que favorecia o início da 
colheita ajudando a colmatar a fome existente e a diminuir as doenças. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4756.  1766, Dezembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a recepção das 
segundas vias do despacho que saiu da Corte a 8 de Abril [1766]; solicitando autorização régia para 
efectuar os pagamentos à Misericórdia e ao médico e cirurgião pelos serviços prestados aos militares de 
Angola, e aos marinheiros e soldados das naus de guerra e da Índia. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4757.  1766, Dezembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o 
estabelecimento da Real Fábrica do Ferro em [Angola]. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4758.  [post. 1766, Dezembro, 29] de Luanda 
CONTA CORRENTE do negociante em Luanda, Manuel da Costa Pinheiro, com os herdeiros do defunto 
capitão Estêvão José de Almeida, moradores em Lisboa. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4759.  1766, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de 
viveiros de pássaros e respectivo mantimento para a viagem, conforme conhecimento. 
Anexo: conhecimento. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4760.  [ca. 1766] 
CADERNO dos contratos dos escravos de Angola,  rematados em 1758 e 1765, por 6 anos e preço cada 
ano. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4761.  1767, Janeiro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
DECLARAÇÃO do capitão da corveta Nossa Senhora Madre de Deus e Santa Ana, Domingos Furtado de 
Mendonça, pertencente à Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, atestando que transportava a bordo 
da dita  corveta 47 caixões de ferro, à ordem do secretário de estado [da Marinha e Ultramar] Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 1 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4762.  [ant. 1767, Janeiro, 13, Luanda] 
REQUERIMENTO de José da Fonseca de Mendonça, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta 
patente passada pelo  governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, 
no posto de capitão do Forte da Nossa Senhora do Rosário que vagou por falecimento do seu antecessor 
José Carreira Pimentel. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 3 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4763.  1767, Janeiro, 21, Lisboa 
ESCRITO (minuta) do [secretário do Conselho Ultramarino, Joaquim Miguel Lopes de Lavre] ao provedor 
da Fazenda Real de Angola [desembargador Manuel Pinto da Cunha e Sousa], sobre o envio de fardos e 
caixotes com fardamento para as tropas de Angola, de que deverá receber do capitão da galera Nossa 
Senhora do Rosário e São Domingos, António Lopes Figueira. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 4 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4764.  [ant. 1767, Janeiro, 22, Luanda] 
REQUERIMENTO do provido na dignidade de deão da Sé de Luanda, Dr. Luís de Sousa Magalhães, ao rei 
[D. José I] solicitando provisão ou alvará de mantimentos na forma do estilo, para ser satisfeito do 
mantimento e respectivo ordenado.  
AHU-Angola, cx. 51, doc. 5 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4765.  [ant. 1767, Janeiro, 31, Quanza] 
REQUERIMENTO de Francisco Rodrigues Silva, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente  
passada pelo  governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no 
posto de capitão de Infantaria de uma das capitanias do Terço do Quanza, que vagou por falecimento de 
Manuel Rodrigues da Cruz. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 6 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4766.  1767, Fevereiro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado  do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a 
impossibilidade de enviar as contas da Fazenda Real, e da necessidade de se prover a mesma de um novo 
escrivão; informando o envio dos pagamentos feitos  pelos administradores do contrato, por livranças à 
Fazenda Real e dos bens do jesuítas ao Cofres das Missões, bem como o pagamento do cobre, remetidos 
pelas naus de guerra do Brasil ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado; assim como o pagamento dos fardamentos da tropa remetido ao tesoureiro do 
Conselho Ultramarino; das medidas que adoptou para diminuir o excessivo número de livranças nos cofres 
da Fazenda, convertendo-as em ouro e enviando as grossas quantias para o Reino, e que sendo pagas 
todas as despesas anuais e as da fábrica de ferro, poderão suprir-se as despesas com armas, munições e 
artilharia para Angola. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 7 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4767.  1767, Fevereiro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado solicitando brevidade 
na resolução da questão do ordenado do escrivão, enfatizando que a demora resultava em detrimento da 
Fazenda Real, o que explicava a falta, até aquela data, do atraso da elaboração das relações de Receita e 
Despesa do ano anterior; sobre a atribuição do nome de Oeiras à Fábrica de Ferro e informando que 
atribuíra um ordenado ao encarregado da intendência da fábrica pois de outra maneira não teria 
conseguido ninguém para trabalhar; informando também que deviam ser consideradas como certas as 
medições feitas pelo Intendente e não as enviadas anteriormente; sobre o envio de 16 caixotes com ferro e 
2 caixões com sobrescritos para Lisboa, conforme recibo, na galera Bom Jesus dos Navegantes, e São 
João Nepomuceno, de que é capitão, António de Pontes Lisboa; por último solicita a sua substituição uma 
vez que o fim da sua comissão de serviço estaria para breve.  
Anexo: recibo 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 8 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4768.  1767, Fevereiro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado informando a 
situação de paz em Angola e a abundância de frutos que reduzem a fome. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 9 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4769.  1767, Fevereiro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de dois 
cabos fabricados na nova fábrica da cidade de Luanda, um de casca de árvore e outro de uma erva que só 
serve para pasto dos elefantes, e solicitando o envio de dois cordoeiros, por não existir em Angola ninguém 
com o conhecimento desta arte, e haver falta de cabos para os navios. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 10 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4770.  1767, Fevereiro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o 
prosseguimento do estabelecimento das fábricas de ferro da terra e ferro de pedra; o envio de um 
engenheiro e outro homem hábil aos terrenos do ferro para examinar os acessos e transportes, estando já 
habitados e com gados; nomeação provisória de António Anselmo Duarte de Sequeira, ex-alferes de 
Cavalaria e agora comerciante, para intendente-geral das fábricas; envio das cópias da portaria de 
nomeação e ordenado do intendente, instruções para o seu desempenho bem como dos capitães-mores e 
intendentes particulares, e portaria para haver dois almoxarifes nas novas povoações de Novo Belém e 
Nova Oeiras e um escrivão para o intendente-geral; despesas de instalação com casas, fechaduras, gados, 
bois e carros; preço do ferro e a importância das fábricas para o Erário Régio e para os negociantes; 
necessidade de mestres e ferreiros tendo apenas 3 brancos, aleijados, bêbados e ladrões que substituiu 
por negros; conveniência em manter estas fábricas e o seu rendimento sob administração régia e não 
serem entregues a particulares; envio pela  [galera Bom Jesus dos Navegantes, e São João Nepomuceno], 
de que é capitão, António de Pontes Lisboa, de caixote com barrinhas de aço para avaliação, de 16 
caixões com 32 quintais de ferro, mais uma porção de ferro pela corveta Boa Fortuna, da Companhia Geral 
de Pernambuco [e Paraíba],  e ainda um caixote com cabos.  
Anexo: instrução, portarias, oficio (cópias). 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4771.  [ant. 1767, Fevereiro, 17, Luanda] 
REQUERIMENTO de Manuel António de Cerqueira de Gouveia, ao rei [D. José I] solicitando confirmação 
da carta patente passada pelo  governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa 
Coutinho, no posto de capitão de uma das Companhias de Infantaria  da cidade de São Paulo de Assunção 
de Luanda, vago por falecimento de António Martins de Aguiar Lisboa. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 11 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4772.  1767, Março, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a notícia que 
deu o capitão-mor do Dande acerca da arribada de uma lancha de ingleses naquele rio e porto para fazer 
aguada e resgate de escravos, pelo que enviou o capitão de Infantaria, António José da Costa, com um 
oficial subalterno e 20 soldados, com instruções, de que remete cópia, para averiguar os motivos desta 
arribada.  
Anexo: instrução.  
AHU-Angola, cx. 51, doc. 15 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4773.  1767, Março, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de 
conhecimento de Francisco Xavier de Carvalho relativo ao transporte de 30 caixões com 55 quintais e 5 
libras de ferro, como lastro da corveta Senhor Jesus da Boa Fortuna, da Companhia Geral de Pernambuco 
e Paraíba. 
Anexo:  conhecimento, oficio (2ª via). 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 16 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4774.  1767, Março, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio do 
mapa do rendimento do contrato real dos escravos de 1766, saídos dos portos de Luanda e Benguela, de 
que são administradores António Soares Lima e Francisco Afonso dos Santos. 
Anexo: mapa 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 18 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4775.  [ant. 1767, Março, 20, Lisboa] 
REQUERIMENTO do soldado Francisco Correia da Silva, homem preto natural de Colungo, ao rei [D. José 
I], solicitando fardamento e pagamento de seus soldos vencidos, e retorno à companhia do capitão João 
Bayne de Menezes, por ter sido requisitado com outros soldados da sua companhia, pelo governador-geral 
de Angola para serviço na nau de guerra Santo António das Justiças, proveniente da India, e chegado ao 
porto de Luanda sem guarnição militar, encontrando-se agora sem ter que comer e vestir. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 14 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4776.  1767, Abril, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao rei [D. 
José I] sobre o envio do mapa do rendimento do contrato real da saída dos escravos de Angola, referente a 
1766; sugerindo que o negócio renderia muito ao país se fosse dada uma nova regulação conforme ao 
estado do comércio de Angola. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 18 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4777.  1767, Abril, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a ocorrência 
das chuvas que vieram pôr fim ao período de fome e a publicação de um bando sobre a cultura das terras 
vizinhas de Luanda e das chamadas Bem-Bem; informando a captura de um leão branco e de um elefante 
que seriam enviados ao Reino na próxima nau que tocasse o porto de Luanda. 
Anexo: bando (cópia) 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 17 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4778.  1767, Abril, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de uma 
imagem da Nossa Senhora da Conceição que foi encontrada entre os ídolos dos povos de Mussossos e 
Maungos, durante uma acção de guerra, e que por estar mal tratada a mandou recuperar no Brasil. 
Anexo: ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 19 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4779.  1767, Abril, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado do Reino e Mercês, conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a 
chegada de um italiano degredado e aleijado, Pedro Muzzi, a que deu esmola para seguir para o Presídio 
das Pedras, onde escreveu cartas, a si governador, ao Cardeal Patriarca e ao conde da Ega, as quais 
apreendeu e envia; sobre as providências que tomou para acautelar o envio do leão branco e a imagem da 
Nossa Senhora da Conceição; pedindo mais uma vez a sua substituição no cargo. 
Anexo: cartas em italiano. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 20 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4780.  1767, Abril, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio, pela 
Bahia, de um leão branco e feroz que muito atormentara os povos do sertão, a estratégia usada para o 
apanhar vivo e sem nenhuma lesão; acrescentando os cuidados e mantimentos que providenciou para o 
seu embarque e viagem, tendo para tal incumbido os cuidados durante a viagem aos 3 soldados; sendo um 
deles, um sargento ilhéu a quem prometera interceder junto do rei para a atribuição de uma mercê, caso 
terminasse com sucesso essa missão. 
Anexo: relação 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 21 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4781.  [ant. 1767, Maio, 2, Lisboa] 
REQUERIMENTO dos sargentos-mores engenheiros, Joaquim José Cipriano dos Santos, Cláudio António 
da Silveira e do capitão de Cavalaria, Manuel Jacinto Cardoso Ribeiro, ao rei [D. José I] solicitando 
provisão  para levantar a fiança que deram de seus soldos quando foram em serviço para Angola, 
juntamente com o governador e capitão-general, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho. 
Anexo: requerimentos, lembrete 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 23 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4782.  1767, Maio, 27, Lisboa 
RECIBO do capitão da corveta Nossa da Senhora da Conceição Santa Ana e Almas, Manuel de Freitas da 
Silva Guimarães e do piloto Pedro de Vilas Boas atestando que receberam um saco de correspondência 
para entregar ao governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 28 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4783.  [ant. 1767, Julho, 7, Golungo] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da guerra preta, José da Fonseca Negrão, ao rei [D. José I]  solicitando 
confirmação da carta patente passada pelo governador e capitão-general de Angola, D. Francisco 
Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de cabo das companhias de ordenanças do distrito do Golungo.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 29 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4784.  1767, Julho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta do êxito 
que resultou da aplicação da nova regulamentação da cobrança dos dízimos na cidade de Luanda e em 
Angola, evitando-se os abusos sobre os povos e o aumento da receita permitindo custear a Fábrica de 
Ferro e a Folha Eclesiástica.   
AHU-Angola, cx. 51, doc. 30 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4785.  1767, Julho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta da 
chegada de Carlos José de Azevedo e que o mesmo assentou praça no Regimento de Infantaria de 
Luanda, em cumprimento do aviso de 23 de Janeiro de 1767. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 31 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4786.  [ant. 1767, Julho, 29, Luanda] 
REQUERIMENTO de Bento José de Almeida Lobo, morador em Angola, ao rei [D. José I] solicitando 
confirmação da carta patente passada pelo governador e capitão-general de Angola, D. Francisco 
Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de capitão de Infantaria de uma das companhias de ordenança de 
Luanda, vago por falecimento de Bento Pinheiro Falcão. 
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 32 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4787.  1767, Julho, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta das 
diligências encetadas contra a presença de uma lancha de ingleses na Barra do Dande, que a pretexto de 
aguada procuravam fazer comércio de escravos naquela região; relatando de forma sequencial as ordens 
que ordenara e que foram cumpridas pelo tenente José Tomás Vaz Vieira, capitão de cavalos Manuel 
Jacinto Cardoso e António José da Silva, a quem foram entregues cartas dirigidas ao comandante do navio 
inglês, ao marquês do Mussulo, D. António Afonso da Silva e ao capitão-mor de Encoge. 
Anexo: ofícios 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 33, 34, 24, 25, 26, 27 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4788.  1767, Julho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de 
breu da mina, extraído pelos negros resultando numa economia de gastos para a Fazenda Real; 
informando que apesar de não se tratar do breu que se extraía na Europa, o mesmo substituía bem o breu 
usado na calafetagem das naus que aportavam em Angola e que poderia ainda ser utilizado para fins 
medicinais; por fim informando o envio de uma caixa grande de gomas produzidas das árvores para 
estudo.  
Anexo: relação 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 40 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 830 / 1286 

 

4789.  1767, Julho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio da 
relação da despesa que fez a nau da Índia, São José e Nossa Senhora da Conceição, de que é 
comandante Isidro de Moura, saindo de Luanda devidamente apetrechada e armada com todas as 
munições de guerra, apesar da falta de pólvora em Angola; envio da relação dos géneros extraidos dos 
reais armazéns para a nau da Índia, São José e Conceição, mestre Manuel dos Santos, para com a 
relação enviada o ano anterior, comparar-se os custos da sua aquisição em Angola e Brasil e no Reino. 
Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 38 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4790.  1767, Julho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a chegada da 
nau da Índia, São José e Nossa Senhora da Conceição, sendo reparada sob vigilância do seu comandante, 
com os géneros e barcaça que antes pedira ao [governador e capitão-general de Pernambuco] conde de 
Vila Flor [António de Sousa Manuel de Meneses] e à Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba; envio de 
planta da alfândega com arsenal e ribeira com cais e guindaste, solicitando orçamento feito por 
engenheiros e mestres hábeis para comparação dos preços das madeiras, pregos, tijolo e outros géneros, 
mais caros no Brasil, sendo conveniente a sua vinda do Reino; e vindo os mestres para a fábrica de ferro 
pode a barcaça fazer duas viagens ao Brasil, levando o ferro e trazendo as madeiras, telha e tijolo. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 36 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4791.  1767, Julho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta que 
atrasara a saída da nau da Índia, São José e Conceição, por não dispor das pautas e ordens que lhe 
permitissem proceder à cobrança dos direitos alfandegários das fazendas vindas da Índia e ao registo de 
toda a fazenda embarcada para outros portos, evitando desse modo as irregularidades que se operavam 
no circuito percorrido pelas naus da Índia, referindo que tendo necessidade de instruções para o 
provimento de uma alfândega em Luanda solicitara ao marquês do Castelo Melhor há mais de um ano sem 
resultado; informando que não tendo competência jurídica para elaborar uma pauta aduaneira que regesse 
o porto de Luanda tivera muita dificuldade em lidar com os negociantes que reclamavam que nos portos da 
Bahia e da Índia beneficiavam de isenções; apesar disso tivera que despachar a nau tomando a iniciativa 
de obrigar os negociantes a embarcarem as suas fazendas sob fiança para acautelar a entrada de 
impostos para a Fazenda Real, pedindo por último ao rei que deliberasse sobre as medidas que tomara e 
que iam plasmadas nas portarias que emitira e as enviava para o efeito. 
Anexo: portarias (cópias). 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4792.  1767, Julho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado acusando a recepção 
do aviso de 23 de Janeiro de 1767, e regozijando-se em saber que a família real se encontrava de boa 
saúde.  
AHU-Angola, cx. 51, doc. 37 
AHU_CU_001, Cx. D .. 
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4793.  1767, Julho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o envio de 156 
quintais de ferro em barras entregues ao comandante da nau da Índia, Izidoro Moura, dando conta da 
necessidade de um mestre e outros oficiais conhecedores do ofício, alegando que apesar dos esforços que 
desenvolvera no sentido de apetrechar a fábrica com pessoal capaz, enfrentava dois males: o clima 
agreste que vitimava os europeus, a falta de pagamento aos trabalhadores negros e a ambição dos 
dizimeiros na cobrança coerciva dos dízimos; advertindo que o emprego de negros ao serviço da fábrica 
exigindo-se trabalho por um salário de miséria, provocaria a longo prazo a desistência dos mesmos; 
apresentando por último algumas sugestões que visavam melhorar a produção da fábrica de ferro e 
aumentar os proventos da Fazenda Real.  
AHU-Angola, cx. 51, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4794.  1767, Agosto, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando a conhecer a 
lista de postos vagos nas fortalezas, presídios e companhias militares que deviam ser providos; sugerindo 
nomes de militares que já se encontravam em serviço localmente. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 41 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4795.  1767, Agosto, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, informando que para 
a defesa da nau da Índia [São José e Nossa Senhora da Conceição] deu uma Companhia de 50 homens e 
à falta de oficiais envia o ajudante Álvaro de Carvalho Matoso como capitão, o alferes Inácio Matoso como 
tenente e o alferes Álvaro de Carvalho, com patente e soldo dependente da aprovação régia; propõe que o 
capitão  Álvaro de Carvalho Matoso seja examinado como aulista de Geometria e Fortificação; solicita 
providências para a regulação e aumento das tropas, muito carecidas de oficiais e soldados, tendo que 
mandar vir os negros dos presídios para a guarda da alfândega e são os escravos dos capitães que 
servem de tambores e pifanos.  
AHU-Angola, cx. 51, doc. 42 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4796.  1767, Agosto, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o despacho da 
nau da Índia, São José e Nossa Senhora da Conceição, de que é comandante Isidoro de Moura, e mestre 
Manuel dos Santos, devidamente provida de mantimentos, armas, pólvora, oficiais e soldados; tendo 
enviado o tenente coronel Fernando de Sousa Pereira, vindo da Índia, a servir de capitão tenente, 
atribuíndo apenas aos soldados, uns degredados da Índia e outros mulatinhos, o pagamento de dois 
meses de soldo, e os oficiais com patente e soldo dependente da aprovação régia.   
Anexo: oficio, recibo e relação. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 44 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4797.  1767, Agosto, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao conde 
de Oeiras, Henrique José de Carvalho e Melo, dando a conhecer que atendera ao seu pedido relativo a um 
afilhado. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 43 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4798.  1767, Agosto, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a vistoria 
efectuada na nau da Índia, São José e Nossa Senhora da Conceição, comandante Isidoro de Moura; os 
excessos no registo da Índia, advertindo que apenas se inspeccionara uma parte das fazendas, sendo por 
isso necessária terminar o despacho na Casa da Índia; remete memória dos géneros não compreendidos 
na pauta da Bahia, ofício do provedor da Fazenda Real de Angola, desembargador Manuel Pinto da Cunha 
e Sousa, e lista das fazendas da dita nau despachadas na alfândega de Luanda. 
Anexo: ofício, memória e lista 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 46, 45, 71 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4799.  1767, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, solicitando a 
atribuição de uma honra e mercê ao provedor da Fazenda e ouvidor-geral de Angola, [desembargador 
Manuel Pinto da Cunha e Sousa] em reconhecimento pelo seu desempenho na forma como executou a 
regulação dos dízimos.  
AHU-Angola, cx. 51, doc. 48 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4800.  1767, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a partida da 
nau da Índia,  [São José e Nossa Senhora da Conceição], comandante Isidoro de Moura, para o Reino; o 
estado de paz, justiça e abundância de frutos em Angola; envio na mesma nau de um degredado 
proveniente da Índia, Luís António de Figueiredo, e uma capoeira com galinhas do mato e um martinete 
[goraz ou garça nocturna], e não vão outros pássaros devido às fomes passadas impedirem os negros 
deste comércio, nem as zebras capturadas; deseja que o leão branco já enviado chegue vivo.  
AHU-Angola, cx. 51, doc. 47 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4801.  1767, Outubro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre requerimento dos contratadores do contrato 
dos direitos reais da saída dos escravos e marfim de Angola, Domingos Dias da Silva e José Álvaro 
Bandeira solicitando providências para serem ressarcidos das perdas e danos causados pelos 
administradores do seu contrato,  António Soares Lima e Francisco Afonso dos Santos, ordenando-se ao 
desembargador provedor da Fazenda Real de Angola para proceder a devassa pelos interrogatórios 
inclusos, por terem violado as ordens e condições do contrato, assim como se apropriaram do património 
para uso próprio abusando dos poderes que lhes haviam sido concedidos. 
Anexo: lembrete, requerimento, interrogatório, contrato (impresso), cópia de capítulos de ordens, livranças, 
instrumento de ajuste e obrigação, instrumento de procuração, certidões, ofício cartas, ofícios. Juntaram-se 
outros documentos de datas posteriores (1768-1774) mas referentes a este processo incompleto. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 50, 49, 2, cx. 52, doc. 22, 23, 28, 58, cx. 53, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4802.  1767, Outubro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola], desembargador Manuel Pinto da Cunha 
e Sousa, ao rei [D. José I], sobre o envio para o Rio de Janeiro de uma letra dos administradores do 
contrato da saída dos escravos de Angola, cumprindo-se a ordem de cobrança devida para pagamento 
anual do fardamento dos militares de Angola. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 51 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4803.  1767, Outubro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o naufrágio de 
um navio francês de Marselha, chamado A Augusta, junto ao Cabo Negro [baía de Moçâmedes] que vinha 
a Cabinda e Loango ao resgate de escravos e foi salva e recolhida em Benguela, onde o  capitão-mor os 
proveu do necessário, enviou os marinheiros nos navios mercantes que iam ao Brasil e remeteu os oficiais  
para Luanda, onde também foram socorridos.  
Anexo: declaração (francês) 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 52 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4804.  1767, Outubro, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a execução da 
lei de 17de Junho de 1766  que dá nova forma aos bens dos negociantes mortos sem testamento, ou a sua 
administração pelo Juízo dos Defuntos e Ausentes, e os oficiais em Angola recusam o seu cumprimento 
por falta da ordem remetida pela Mesa da Consciência e Ordens ou pela Secretaria de Estado, resultando 
no prejuízo dos habitantes, particularmente, os negros e pessoas miseráveis a quem são confiadas 
carregações para longas distâncias com ocorrência de muitas mortes em viagem, não podendo os 
governadores interferir na jurisdição daquele Juízo. Aguarda regresso ao Reino para expor as providências 
necessárias a Angola, onde tudo se resume ao comércio e ao pagamento de dívidas do mesmo comércio. 
 Anexo: oficio (2ª via) 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 53 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4805.  1767, Outubro, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA particular do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, 
ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado cumprimentando 
e saudando a familia, pede desculpas por não lhes escrever devido à sua moléstia pelo que já se sujeitou a 
9 sangrias;  solicitando o envio de gentes para Luanda e Benguela, de preferência casados; aguarda navio 
para enviar duzentos quintais de ferro, porém sem mestres e gentes para trabalharem não haverá 
progressos na fábrica de ferro; partida do navio dos quintos levando o dinheiro dos contratos de Angola, e 
depositado na Bahia; reiterando a sua vontade em ser substituído após 4 anos em Angola.  
AHU-Angola, cx. 51, doc. 54 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4806.  1767, Outubro, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o envio de 
uma onça e animais para o seu sustento, na galera de João Teixeira Mendes, à ordem do [vice-rei e 
capitão-general de mar e terra do estado do Brasil] conde de Cunha [D. António Álvares da Cunha]; receio 
pelo leão branco por estar há 2 meses na Bahia, a bordo do navio Campelo, aguardando viagem para o 
Reino; remessa em breve de um casal de zebras. 
Anexo: recibos. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 55 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4807.  1767, Outubro, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o envio de um 
carregamento de ferro e breu na nau da Índia, São José e Nossa Senhora da Conceição, mestre Manuel 
dos Santos; estado de paz, sossego e abundância de alimentos em Angola. 
Anexo: recibo. recibo do 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 56 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4808.  1767, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a ocorrência 
de guerras entre os diferentes potentados nomeadamente dos povos da Rainha Ginga, o povo de Quizua, 
de Cassanje, do Holo e do Mogueto; informando que deslocara algumas tropas para a área limítrofe dos 
conflitos a fim de impedir o seu alastramento aos presídios de Ambaca e das Pedras.  
Anexo: ofício (2ª via). 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 58 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4809.  1767, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as 
providências que tomou e a tomar para o governo económico de Benguela, como a nomeação que fez do 
capitão de Artilharia, José Vieira de Araújo, para capitão-mor, e de um letrado para ouvidor; as instruções 
que lhes deu para a reforma dos costumes, visto ter sido terra de impunidade e rebeldia, propondo  a 
mudança do nome de São Filipe de Benguela para São José de Benguela, a criação de uma câmara ou 
dois ou três homens com aquelas funções, um ouvidor letrado, e que o  governo seja dado a um oficial 
europeu com a patente de coronel, recto e desinteressado, advertindo que as nomeações deveriam 
acautelar a ambição e o envolvimento  destes ministros no comércio, ficando todos dependentes do 
governador e capitão-general, assim como se deveriam introduzir casais para aumento desta povoação.   
Anexo: ofício (outra via) 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 59, 60 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4810.  1767, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as 
manifestações de alegria e fidelidade pelo nascimento do infante D. João, e o estado de paz, sossego, 
justiça e abundância de alimentos. 
Anexo: ofício (outra via) 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 61 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4811.  1767, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dando conta da 
recepção e cumprimento das ordens recebidas pela nau Santa Rosa; informando que dos 50 homens 
vindos do Reino, chegaram vivos 39; solicitando o envio de mais gentes, de preferência casados e até 
estrangeiros; advertindo para a necessidade de munir a cidade de Benguela de gente e de capacidade 
defensiva, tendo em conta o facto de ser uma região rentável por via do comércio de escravos e do marfim; 
reforçando o pedido de mais artilharia, armas, munições e gentes; alegando que esta conquista não 
acarretaria mais despesa à Fazenda Real, que os proventos da fábrica de ferro a funcionar em pleno, o 
trabalho na agricultura, o comércio e novas industrias a desenvolver por gentes vindas da Europa 
chegariam para o seu sustento.  
AHU-Angola, cx. 51, doc. 62 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 835 / 1286 

 

4812.  1767, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a relaxação a 
que chegou a Sé de Angola, a necessidade de residência para os cónegos e o provimento dos lugares 
vagos, servindo um dos novos providos capaz de governar interinamente o Bispado cohibindo a vida 
licenciosa dos clérigos tendo chegado ao ponto de bastante desenvoltura, igual escândalo e nenhum 
préstimo, conforme consta do seu parecer enviado por carta de 4 de Março de 1766. 
Anexo: carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 63;  cx.50, doc. 63 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4813.  1767, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, informando sobre o 
requerimento de Manuel Rodrigues da Silva que foi nomeado por portaria sua como tesoureiro da 
alfândega, a necessidade da criação deste ofício e qual o ordenado e emolumentos que deveria ter; 
alegando que obedecera ao cumprimento da carta régia de 17 de Novembro de 1761 que mandava criar 
uma alfândega com os respectivos oficiais, justificando-se este ofício enquanto as naus da Índia fizessem  
escala no porto de Luanda. 
Anexo: requerimento e portaria, ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 64; cx. 50, doc. 47 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4814.  1767, Dezembro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o envio de 
viveiros de pássaros e de mantimentos para o seu sustento, conforme o conhecimento junto docapitão da 
sumaca Nossa Senhora da Conceição, Santa Ana e Almas, José Rodrigues do Nascimento, à ordem do 
[governador e capitão-general da Bahia], conde de Azambuja [D. António Rolim de Moura Tavares];  que 
esperava enviar brevemente um casal de zebras na nau Santa Rosa, e o desejo de que o leão e a onça 
tenham chegado à presença real. 
Anexo:  recibo, ofício e recibo (2ª via). 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 65 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4815.  1767, Dezembro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, congratulando-se 
com o merecimento recebido pelos seus préstimos enquanto governador deste reino; agradecendo o envio 
de uma remessa de artilharia e de munições que tanta falta fazia nas fortalezas e presídios; felicitando a 
resolução sobre a revisão das cadeias e das formalidades dos processos dos negros em regime de cadeia 
que propusera; e sobre o despacho dos oficiais militares; informando que uns e outros sentiam-se muito 
agradecidos com as medidas tomadas; dando conta que não tinha enviado, com a nau da Índia que partira, 
o resultado da execução das ordens régias relativas ao provimento dos postos vagos, por ter tido excesso 
de trabalho e não ter tido pessoal capaz que o ajudasse; informando sobre o estado de decadência em que 
se encontrava a Sé e o governo do Bispado; sobre o envio do dinheiro do alcance do contrato e do cobre; 
solicitando a sua intervenção para ser substituido no cargo; lamentando a morte dos pássaros alegando 
que isso se deveu não por falta de mantimentos, mas à falta de delicadeza dos marinheiros nos cuidados 
que prestavam aos pássaros durante a viagem; contudo uma vez que era proposto o envio de alpiste do 
Reino, iria mandar plantar localmente; comprometendo-se a cumprir as ordens dos condes de Oeiras.    
AHU-Angola, cx. 51, doc. 66 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4816.  1767, Dezembro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a razão 
porque não seguiu o dinheiro do cobre, do fardamento e um resto de cinco contos do alcance do contrato 
passado; alegando que tal se deveu à mudança de contratador e ao atraso na elaboração dos ofícios e à 
falta de navios que seguissem directamente para o Reino.  
Anexo: ofício (outra via) 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 67 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4817.  1767, Dezembro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dando conta da 
regulamentação da entrada e distribuição da pólvora e armas pelos presídios, conforme termo assinado 
pelo ouvidor-geral [desembargador Manuel Pinto da Cunha e Sousa], pelos administradores do contrato 
real dos escravos, e pelos principais negociantes da praça; informando que a distribui também por 
Benguela mas que coubera maior quantidade ao presídio do norte para se evitar a sua compra aos 
estrangeiros naqueles portos; mencionando o pedido feito pelos referidos negociantes, para que o lucro 
obtido neste comércio da pólvora e armas fosse repartido igualmente pelos negociantes do Reino e os 
desta praça, eliminando-se o abuso e especulação na sua venda. 
Anexo: termo 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 68, 57 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4818.  1767, Dezembro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dando conta da 
recepção da correspondência vinda do Reino e da sua pronta execução; referindo que daria conta do 
cumprimento das ordens recebidas na carta de 25 de Abril, no próximo navio que aportasse em Luanda; 
congratulando-se com as notícias do rei de Espanha [D. Carlos III – decreto de 27-02-1767 – expulsão dos 
jesuítas-]; agradecendo a sua mediação para arranjar sucessor no cargo. 
AHU-Angola, cx. 51, doc. 69 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4819.  [ant. 1767, Dezembro, 24, Luanda] 
REQUERIMENTO de D. Maria da Conceição Simões, viúva e testamenteira do coronel Tomé da Silva 
Coutinho, ao rei [D. José I] solicitando provisão para administrar com o seu pai e caixeiro, Custódio Simões 
da Silva, os bens do seu casal, dando-lhe cinco anos para que as dívidas deixadas pelo marido não fossem 
executadas pelos seus credores, comprometendo-se a pagar primeiro a quem mais devia para que em 
caso de não satisfazer todas as dívidas, todos os credores tivessem a mesma perda.     
Anexo: requerimentos e certidões. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 70  
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4820.  [ant. 1768, Janeiro, 11, Luanda] 
REQUERIMENTO de Gabriel Álvares da Silva ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente  
passada pelo governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no 
posto de capitão do forte de São José da Ingombota, em Luanda, em substituição de Manuel José da Silva. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 1 
AHU_CU_001, Cx. D..  
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4821.  1768, Fevereiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dando conta do 
cumprimento das ordens sobre a vigilância aos jesuítas, evitando que se disfarçassem em diferentes 
hábitos, e a Pragmática do rei de Espanha. 
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4822.  1768, Fevereiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre os tutores e 
parentes das órfãs e donzelas da vila de Massangano e seu distrito, impedindo-as de contraírem 
matrimónio e roubando-lhes os bens; envio de ordens ao juiz ordinário, ao capitão-mor e ao vigário do 
presídio de Massangano, instruindo-os para casarem as moças solteiras órfãs com os oficiais que iam 
trabalhar para a fábrica de Nova Oeiras e guarnições de Muxima e Cambambe, e que se prendessem 
todos os tutores e parentes infractores; informando também das averiguações sobre os bens do antigo 
Hospital e Misericórdia em Massangano, que no passado havia estabelecido vários legados com a 
aprovação régia, para curar a Infantaria.    
Anexo: cartas (cópia), outra via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4823.  1768, Fevereiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dando conta do 
cumprimento do disposto na carta régia de 28-04-1767 relativa à reforma e provimento das tropas; 
alertando para algumas alterações efectuadas em casos como: merecimento por serviços prestados, 
invalidez ou doença, incorporação de reformados nas guarnições das fortalezas por falta de soldados; 
nomeando para a fortaleza de São Francisco do Penedo o capitão Salvador Soares Faria que exercia o 
cargo de sargento-mor de Regimento, para a fortaleza de São Miguel o capitão granadeiro José de Sousa 
e para a de São Pedro a António dos Mártires; enviando cópia da portaria que regulava a nomeação de 
comandantes militares com soldos atribuídos, para as fortalezas, como garantia de uma defesa regular e 
eficaz, em substituição dos moradores nomeados capitães (muitos sem preparação militar adequada) e, 
sem soldo; envio de uma relação dos capitães promovidos a capitães e de capitães-mores para os 
presídios.   
Anexo: relação, portaria (cópia). 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 3 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4824.  1768, Fevereiro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a entrega  da 
artilharia e munições que fez o capitão da nau [Santa Rosa e Senhor do Bonfim] Manuel Gomes Silva e o 
pagamento que se lhe fez dos fretes, solicitando a remessa de cem espadas para a Cavalaria.  
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU- CU-001, Cx. D.. 
 

4825.  [ant. 1768, Março, 2, Benguela] 
REQUERIMENTO do capitão de Artilharia, José Vieira de Araújo, ao rei [D. José I] solicitando  confirmação 
da carta patente  passada pelo governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa 
Coutinho, no posto de capitão-mor do presídio de Benguela, em substituição de Apolinário Francisco de 
Carvalho que terminou o seu tempo de serviço. 
Anexo: carta patente, bilhete. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 4 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4826.  1768, Março, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao rei [D. 
José I] enviando o mapa do rendimento do contrato real da saída dos escravos e marfim de Angola, 
referente ao ano de 1767. 
Anexo: mapa, lembrete. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 5 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4827.  1768, Março, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de um 
termo de obrigação que exigiu ao capitão da nau Santa Rosa e Senhor do Bonfim, Manuel Gomes da Silva, 
por ter considerado o valor do frete da artilharia e munições muito elevado, servindo o mesmo para 
desfazer qualquer dúvida que viesse a surgir na Fazenda Real. 
Anexo: termo de obrigação,  outra via e certidão. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4828.  1768, Março, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de uma 
zebra e viveiros de pássaros, com os mantimentos necessários, à guarda do capitão  da nau [Santa Rosa e 
Senhor do Bonfim], Manuel Gomes da Silva. 
Anexo:  recibo,  outra via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4829.  1768, Março, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio da 
“Planta de toda a Marinha” de Luanda e da “Barra do Quanza”, para melhor conhecimento de Angola, da 
sua defesa e aproveitamento do transporte de víveres proveniente do interior e através do rio Quanza, e 
adiantar a prática dos novos engenheiros. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4830.  1768, Março, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado do Reino e Mercês] conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], 
cumprimentando-o e à sua família,  refere a situação de paz, sossêgo e abundância de alimentos em 
Angola, o cumprimento das ordens, e a vontade de ser substituído no cargo. 
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4831.  1768, Março, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado remetendo pelo 
capitão da nau Santa Rosa [e Senhor do Bonfim] Manuel Gomes da Silva, barras de ferro de pedra e de 
terra e barrinhas de aço; advertindo que não mandara maior quantidade porque continuava com falta de 
um mestre e de ferreiros para aumentar a produção; informando que uma parte do ferro ficara para 
reparação da artilharia, partasanas e outras munições das fortalezas; sobre o derrube de uma serra que 
ficava entre as [fábricas] de ferro e os rios Luinha e Lucala para a construção da fábrica de Nova Oeiras e 
obtenção de água para fazer mover os engenhos e do melhor aproveitamento dos rios no transporte de 
víveres vindo do Reino e, da produção de ferro; sobre a descoberta de novas lenhas e árvores de boa 
madeira e de frutos: limoeiros, laranjeiras e outras, que se julga foram ali plantadas pelos primeiros 
portugueses que ali situaram uma feira de comércio. 
Anexo: recibo, outra via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73, 6 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4832.  1768, Março, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre  a situação de 
paz, sossêgo e abundância de alimentos em Angola,  o cumprimento das ordens, regozijo pelo bem estar 
da família real, insistindo que fosse atendido na sua vontade de ser substituído no cargo por motivos de 
doença.  
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4833.  1768, Março, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO (cópia) do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre ter o capitão-
mor do Dande remetido 4 marinheiros ingleses fugidos de uma lancha inglesa que entrou a comerciar no 
rio Ambriz, e assim haver notícia de outras embarcações inglesas naquela costa a negociar com os negros; 
necessidade de medidas para evitar o contrabando e o prejuízo da coroa.  
AHU-Angola, cx. 52, doc. 8 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4834.  1768, Março, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado  cumprimentando-o e 
à sua família;  solicitando a sua saída do cargo; necessidade urgente de mestres para a fábrica de ferro; 
envio de uma zebra e pássaros; advertindo para o perigo dos ingleses na Barra do Dande, cuja presença 
pode tornar-se permanente, tal como acontecera em Cabinda e Loango, como se mostra na Planta da 
Barra do Dande, que envia, pedindo por isso, medidas urgentes para os expulsar da região, visto não ter 
gente de terra nem de mar. Notícia da chegada  do leão à corte e da esperança que as onças também 
cheguem bem. Estado de paz e sossêgo, mas falta de gente pela má ordem do contrato que afasta os 
paisanos e recrutas para soldados.  
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4835.  1768, Março, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado solicitando a 
resolução das contas que deu, em 14 de Dezembro de 1764 e 26 de Janeiro de 1765, sobre as salinas de 
Benguela e a direcção do contrato do sal, devido às demandas entre o contratador e os proprietários da 
salinas situadas ao norte desta cidade; informando que o contratador do sal trabalhava, sob as suas 
ordens, numa fábrica de sola, carne seca e sabão para o aproveitamento do sal e do muito gado que existe 
na região de Benguela, que concretizando-se aumentará o contrato e futuras arrematações.   
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4836.  1768, Março, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o pagamento 
das letras remetidas e a que remete agora ao desembargador provedor da Alfândega da Bahia, Rodrigo 
Coelho Machado Torres, conforme relação, que envia, do dinheiro pertencente à Fazenda Real, 
pertencente ao alcance dos administradores do contrato que acabaou em 5 de Janeiro de 1766, Raimundo 
Jalama e Manuel Cardoso da Silva, e o dinheiro que passaram os actuais administradores, José Lopes 
Bandeira e Florentino João de Carvalho.  
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4837.  1768, Março, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao conde 
de Oeiras, Henrique José [de Carvalho e Melo] saudando e felicitando-o; dando conta da protecção e favor 
ao degradado José Leite. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4838.  1768, Abril, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre a carta do ouvidor-geral e provedor da 
Fazenda Real de Angola, desembargador Manuel Pinto da Cunha e Sousa acerca de se lhe determinar se 
as fazendas que se remetem do estado da Índia por conta da Fazenda Real devem pagar direitos na 
Alfândega de Angola, visto o desembarque no porto de Luanda de fardos de roupa e produto do tabaco 
chegados na nau da Índia, Santo António e Justiça, a 14 de Junho de 1766, enviados pelos 
administradores do estanco do tabaco do Estado da Índia e a provisão do Tribunal da Junta da 
Administração do Tabaco de 19 de Fevereiro de 1762. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 54, cx. 50, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4839.  [ant. 1768, Abril, 28, São Pedro de Cassandama] 
REQUERIMENTO de António Luís de Sousa e Castro, morador em Angola, ao rei [D. José I] solicitando 
confirmação da carta patente passada pelo governador e capitão-general de Angola, D. Francisco 
Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de capitão comandante da Fortaleza de São Pedro de 
Cassandama, vago por reforma de António dos Mártires.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 10 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4840.  1768, Abril, 28, Pancas, Alenquer 
DECRETO do rei D. José I ordenando ao Conselho ultramarino mande passar as patentes aos oficiais 
declarados na relação anexa, para servirem nas tropas e nos presídios de Angola, atendendo à proposta 
do governador e capitão-general de Angola [D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho]. 
Anexo: relações, lista. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 11 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4841.  1768, Maio, 1, [Lisboa] 
OFÍCIO do [provedor dos Armazéns] José Joaquim de Larre ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a qualidade, utilidade e preço do breu que veio de 
Angola, na nau da Índia, São José; que as gomas sejam examinadas por boticários e professores de 
Medicina para possível utilização nos hospitais; o ferro que veio na mesma nau encontra-se em 
arrecadação nos Armazéns; a utilização a dar à amostra do cabo de enxárcia e à erva em rama, remetida 
pelo governador de Angola; propõe que os géneros empregues na reparação e sobrecelentes da mesma 
nau São José, sejam remetidos na charrua Nossa Senhora das Mercês, para provimento dos armazéns de 
Angola. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4842.  1768, Maio, 2, Lisboa 
CARTA do [corretor da Fazenda Real], Domingos de Bastos Viana ao rei [D. José I] dando seu parecer 
sobre a concessão de licença aos contratadores do contrato da saída dos escravos e marfim de Angola 
Domingos Dias da Silva e Companhia para a compra e navegação do marfim que se lhes oferecesse no 
presídio de Benguela, fazendo-se o peso e o registo dele com as mesmas cautelas e clarezas que se 
praticava na feitoria de Luanda, visto o capitão-mor e provedor da Fazenda Real de Benguela o não 
permitir devido à condição 8ª do seu contrato. 
Anexo:  requerimento ofícios, contrato (impresso). 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 12  
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4843.  1768, Maio, 4, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I nomeando o discípulo do número da Aula Militar, Manuel Maria Raynols no 
posto de ajudante de Infantaria com exercício de engenheiro, por tempo de 6 anos em Angola, devendo o 
Conselho Ultramarino passar os despachos necessários. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 13 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4844.  1768, Maio, 7, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I nomeando o tenente que foi do Regimento de Infantaria  de Chaves, José 
António Regueira, no posto de capitão de Infantaria do Regimento de Angola, para servir em qualquer 
companhia que se ache vaga, e não se achando fique agregado ao mesmo Regimento, devendo o 
Conselho Ultramarino passar os despachos necessários. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 14 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4845.  1768, Maio, 7, Lisboa 
CATÁLOGO das ordens que se expediram pela Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar para Angola, 
1768, Fevereiro a Maio. 
Obs.: ver AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 408, fls.136v - 159; cartas nº 174-203; 
anexo: minutas. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 15 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4846.  [ant. 1768, Maio, 19] 
REQUERIMENTO do contratador do contrato da saída dos escravos e marfim de Angola, Domingos Dias 
da Silva, ao rei [D. José I] solicitando provisão para poder ser citado o procurador da Fazenda Real do 
Conselho Ultramarino na acção que o suplicante interpôs por lhe ter sido cobrado indevidamente o imposto 
de 3% do Consulado pelo transporte do marfim a partir dos portos de Angola, quando uma das condições 
do contrato o isentava do pagamento desse imposto nos portos de Angola, Congo, Loango e Benguela. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 16 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4847.  1768, Agosto, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA PATENTE passada pelo governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de 
Sousa Coutinho, nomeando Joaquim de Sousa Lobo no posto de capitão-mor da Ilha de São João da 
Cazanga, que vagou por falecimento de Manuel de Ornelas e Vasconcelos.  
AHU-Angola, cx. 52, doc. 17 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4848.  1768, Agosto, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino  ao rei [D. José I] sobre o requerimento de António José da Costa 
solicitando confirmação da patente no posto de uma Companhia de Infantaria de [Luanda], passada pelo 
governador e capitão-general [D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho].  
Anexo: parecer, requerimento, carta patente, decreto e relação de oficiais nomeados /cópia), recibo. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 20, 19 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4849.  1768, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado informando da morte 
do sargento-mor engenheiro, Joaquim José Cipriano dos Santos, o último dos oficiais engenheiros 
enviados da Corte; solicitando clemência para a sua viúva, visto ter morrido pobre e com dívidas, tendo em 
conta os bons serviços prestados em Angola; dando a conhecer que exerceu com qualidade e competência 
o exercício de engenheiro da Aula de Geometria e de Artilharia tendo formado técnicos capazes 
dispensando o envio de substitutos do Reino. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4850.  1768, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO (cópia) do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta da 
presença de navios ingleses, que a pretexto de aguada fazem comércio de escravos e marfim desde o 
Cabo Negro até Luanda, como também os franceses que agora introduziram dois missionários de hábito 
negro nos portos do norte, e das medidas que adoptou e propõe para proteger aqueles portos do 
contrabando e a soberania portuguesa. 
Anexo: outra cópia.  
AHU-Angola, cx. 52, doc. 21, cx.51, doc. 25 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4851.  1768, Agosto, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta da 
criação de uma fábrica de carnes, couros e sabões para o aproveitamento das salinas; enviando um 
assento da Junta da Fazenda Real sobre o requerimento do contratador do sal, João Álvares Ferreira, 
solicitando a prorrogação do seu contrato por mais 3 anos e a autorização para empregar na dita fábrica o 
degredado pela Junta da Incondifência, José Leite, por ter trabalhado em couros no Brasil, e não existir 
nenhum outro com conhecimento dessa arte; envio da cópia de um bando que determinava as regras da 
comercialização dos couros e o abate do gado que existia em abundância nos sertões de Benguela e 
Caconda, que os povos da região abatiam para o aproveitamento dos chifres que eram usados na 
ornamentação da sepultura do soba (como símbolo de honra e de riqueza), como era costume. 
Anexo:  assento e bando (cópias), 2ª via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 25, 24 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4852.  1768, Agosto, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao conde 
de Oeiras, [secretário de estado do Reino e Mercês, Sebastião José de Carvalho e Melo] felicitando os 
condes pelo enlace matrimonial do seu filho José Francisco [Xavier Maria de Carvalho e Melo Daun]. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4853.  1768, Agosto, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado acusando a recepção 
do aviso de 9 de Fevereiro de 1768 sobre o envio de mestres para a fábrica de ferro de Nova Oeiras; envio 
de um termo da Junta da Fazenda Real acerca da petição dos sobas e quimbares que trabalhavam na 
fábrica de ferro, solicitando que se lhes pagassem o seu trabalho com a isenção do pagamento dos 
dízimos, para se livrarem das violências que lhes faziam os cobradores, pelo que apesar do novo método 
de cobranças de impostos, foi-lhes atribuído uma jorna em dinheiro e mantimentos.  
Anexo: termo, 2ª via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4854.  1768, Agosto, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a remessa de 
dinheiro,  no primeiro navio que partisse do Rio de Janeiro, para a compra dos fardamentos para Angola, 
preferindo a cor azul à branca devido ao pó constante.. 
Anexo: 2ª via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4855.  1768, Agosto, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a morte do 
capitão de Infantaria Francisco da Fonseca Osório e a nomeação em substituição ao ajudante do 
Regimento Manuel António Tavares; advertindo para as medidas a tomar no seguimento das ordens régias 
acerca do recrutamento e soldos dos militares estrangeiros; propondo igualmente outras soluções 
tendentes a melhorar a situação dos soldos dos oficiais e soldados, quer de Artilharia, de Infantaria e de 
Cavalaria.  
Anexo: 2ª via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 26 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4856.  1768, Agosto, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta do 
auxílio e hospitalidade prestado a um oficial inglês, natural da Jamaica, proveniente de uma nau francesa 
que, por desentendimento com a tripulação, lhe solicitara ficar em terra para tratamento da sua saúde e 
ficar em Angola ou embarcar em navio português para a Europa, tendo os franceses reputado o dito inglês 
de indigno, dando-lhe dinheiro para a sua passagem, pelo que vai no navio do capitão Domingos Furtado, 
e de tudo deu conhecimento ao conde de Povolide. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4857.  1768, Agosto, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a remessa de 
40 quintais de ferro ao cuidado do capitão da corveta Santo António da Companhia Geral de Pernambuco e 
Paraíba, Domingos Furtado, e mais não envia por se estar fazendo reparos da artilharia com madeiras do 
país, e que vindo os mestres para a fábrica do ferro se consumirá em Angola o que foi imperfeitamente 
fabricado, sendo as remessas feitas com o ferro fabricado pelo mestres. 
Anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4858.  1768, Agosto, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado acusando a recepção 
dos 4 exemplares do II Tomo da Dedução Cronológica e Analítica, e solicitando contas ao condutor 
encarregado da entrega do I Tomo da Dedução Cronológica e Analítica e o aviso que o remete. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4859.  1768, Agosto, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a remessa de 
12 contos de réis de prata em moeda provincial para Angola; advertindo que apesar desse montante, 
precisava de mais remessas, em moedas de prata e de cobre, para o giro ordinário. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4860.  1768, Agosto, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a carta que 
escreveu ao cabido da Sé vacante proibindo as irregularidades cometidas pelos párocos do sertão de 
Angola, particularmente na condenação das sepulturas em Ambaca. 
Anexo: carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 29 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4861.  1768, Agosto, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado informando o 
falecimento do preso, Luís António de Brito, no presídio de Caconda. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4862.  1768, Agosto, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do cabido da Sé de Luanda ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado acusando a recepção dos 4 exemplares do II Tomo da Dedução Cronológica e 
Analítica, porém não recebeu ainda o I Tomo da Dedução Cronológica e Analítica e o aviso que o remete. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 30 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4863.  1768, Agosto, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA particular do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho 
ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a recepção 
das cartas de 24 de Fevereiro e de 2 de Abril de 1768; expressa cumprimentos pessoais e familiares e 
sentimentos de felicidade pelo casamento de  José Francisco [Xavier Maria de Carvalho Melo e Daun];  
 referindo o seu estado de saúde precário e o mau clima para os europeus, receio pela; vinda dos mestres 
para a fábrica de ferro devido à estação do ano em que chegam não ser a mais desejável para quem 
chegava da Europa; tecendo elogio  da povoação de Nova Oeiras, a sua beleza e fertilidade, sua 
localização entre dois rios navegáveis [Luinha e Lucapa] que facilitariam o transporte dos víveres que 
viriam da Europa até à fábrica;  estão por avaliar as quantidades, preços, extracção e transporte do enxofre 
e as mais descobertas; insiste na sua substituição pela sua saúde e por estar a terminar o seu 5º ano em 
Angola e o desagrado com loucuras e queixas feitas pelo contratador [do sal], Domingos Dias [da Silva]; 
chegado a Lisboa proporá outro método de utilizar o Erário Régio, atraindo mais voluntários povoadores 
para Angola; solicitando o envio de livros para a instrução dos oficiais; sobre a descoberta de madeiras de 
boa qualidade para a reparação da artilharia e obras reais; o capitão Domingos Furtado informará sobre o 
estado em que se encontram as fortalezas velhas e novas, sobre a construção de um terreiro e a 
colocação de uma cisterna em Luanda com a participação de presos negros; sobre a fábrica e obra de 
cutelaria que  fez o francês que fugira duma nau. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4864.  1768, Agosto, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado solicitando a criação 
do posto de sargento-mor do Regimento de Luanda, nomeando-se para este posto Salvador Soares de 
Faria, pela sua capacidade e resistência ao clima. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4865.  [ant. 1768, Setembro, 6, Angola] 
REQUERIMENTO do padre Joaquim da Cunha Vasconcelos ao rei [D. José I] solicitando alvará de 
mantimento por estar provido na conezia doutoral da Sé do Bispado de Angola. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 31 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4866.  1768, Outubro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando notícias sobre 
o estado de paz e prosperidade de Angola, referindo que os povos em Cassange estavam pacificados e as 
fazendas dos negociantes  salvas; a agricultura prosperava na medida em que o clima permitia; as tropas 
estão disciplinadas, as fortificações  em conclusão, a artilharia enviada está montada nos reparos 
fabricados com a madeira  e ferro do país;  aumento da Fazenda Real apesar de estar dependente do 
comércio do contratador; funcionamento da Justiça em benefício dos povos ; aguardava ainda a chegada 
da charrua com os mestres da fábrica do ferro, tendo um escaler e 24 canoas  preparadas no Quanza para 
os transportar até Nova Oeiras, aguarda notícias da boa e feliz conservação da família real. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 846 / 1286 

 

4867.  1768, Outubro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado informando ter dado 
baixa do capitão de Artilharia, Apolinário Fernandes de Oliveira, por desvio dos soldos dos soldados e da 
pólvora das salvas, provendo naquele posto o tenente engenheiro da mesma Companhia, António Máximo 
de Sousa, refere a dificuldade em recrutar e formar bons oficiais devido à preguiça, a ignorância e o vício, e 
com muito esforço e dedicação estava a conseguir criar um corpo de oficiais disciplinados.  
Anexo: 2ª via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4868.  1768, Outubro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado enviando cópia do 
bando  contra os abusos de omissão dos pagamentos dos impostos à Fazenda Real que ocorria sempre 
nos períodos de transição de governador ou outro oficial do Reino. 
Anexo: bando (cópia). 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 32 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4869.  1768, Outubro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio ao 
[inspector-geral do  Erário Régio] conde de Oeiras [Sebastião José de Carvalho e Melo] as contas da 
Fazenda Real de acordo com a ordem de 2 de Fevereiro de 1768, lamentando o descaminho das contas 
enviadas nos anos anteriores, podendo os diferentes governos do Brasil comprovar a sua remessa.  
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4870.  1768, Outubro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado informando da morte  
do capitão-mor de Massangano, Pedro Matoso de Andrade, nomeando em sua substituição o tenente de 
Infantaria João dos Santos Xavier. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4871.  1768, Outubro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], 
saudando o conde e a sua família; sobre a remessa das contas da Fazenda Real, lamentando o desvio das 
contas dos anos passados enviadas anteriormente nas naus da Índia; acreditando que essa 
correspondência iria aparecer, informando que não enviara a [relação] dos bens e cofres dos chamados 
jesuítas porque já tinha enviado na nau da Índia São José e Conceição comandada pelo [tenente] Isidoro 
de Moura. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4872.  1768, Outubro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado tecendo comentários 
gerais sobre a sua fidelidade e empenho patriótico; sobre o envio dos despachos com a charrua que estava 
para chegar a [Luanda]; dando conta do crescimento da povoação de Nova Oeiras e propondo a junção 
das duas fábricas de ferro no mesmo lugar por significar menos despesas para todos aqueles que 
precisarem de utilizar o ferro, aguardando para isso por ordens régias. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 33 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4873.  1768, Novembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta que o 
capitão da charrua [Nossa Senhora das Mercês] entregou Alexandre José Botelho de Vasconcelos, furriel 
que foi da Companhia da guarda do conde Oeiras, tendo assentado praça de soldado em Angola, de onde 
não se poderia ausentar sem ordem régia.   
AHU-Angola, cx. 52, doc. 41 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4874.  1768, Novembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado enviando relação da 
despesa feita pela charrua Nossa Senhora das Mercês nos portos de Luanda e Benguela. 
Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 42, 66 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4875.  1768, Novembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta de ter  
dado cumprimento à carta régia de 7 de Abril de 1768 assentando praça de capitão a José António 
Regueira, ficando agragado até haver Companhia vaga,  e do aviso de 4 de Maio ficando  Manuel Maria 
Raynolt com praça de ajudante de Infantaria com exercício de engenheiro; informando que os oficiais e 
soldados destacados para a nau da Índia, São José e Conceição receberiam os soldos de acordo com a 
ordem de 7 de Maio. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4876.  1768, Novembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio pela  
charrua [Nossa Senhora das Mercês] de  galinhas do mato, pássaros e monos, e mantimentos para o seu 
sustento como constam da relação; informando as providências  que tomou para evitar que os pássaros 
morressem durante a viagem. 
Anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 40 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4877.  1768, Novembro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao  
[inspector-geral do  Erário Régio],  conde de Oeiras [Sebastião José de Carvalho e Melo],  expressa 
cumprimentos pessoais e familiares e sentimentos de felicidade pelo casamento do seu filho José 
Francisco [Xavier Maria de Carvalho Melo e Daun], e a remessa de um saco com as contas da Fazenda 
Real que entregou ao capitão António de Pontes [Lisboa]. 
Anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 43, 34 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4878.  1768, Novembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado informando da 
chegada da charrua que trouxera os mestres para a Real Fábrica do Ferro de Nova Oeiras, tropas e 
munições, dando a conhecer a ida dos mestres para a fábrica com instruções para iniciarem de imediato os 
trabalhos de construção da primeira fábrica, propondo o envio, no futuro de mestres que conhecessem o 
método francês e alemão de trabalho em grandes fornos do que estes que trabalhavam melhor pelo 
método de Biscaia utilizando pequenos fornos, cuja produção diária era menor; alertando para a pouca 
apetência pelo trabalho quer dos trabalhadores negros, que não se sentiam estimulados a obter ganhos 
avultados, nem dos trabalhadores brancos [moradores] que apesar de ambicionarem o enriquecimento não 
o pretendiam obter através do trabalho árduo, solicitando por isso ordens régias que regulassem o 
cumprimento do trabalho para garantir o sucesso da fábrica de ferro; informando dos objectivos imediatos 
que pretendia: formação de ferreiros pelo método francês ou alemão, de oficiais locais para evitar a vinda 
do Reino, assim como o aproveitamento do conhecimento dos trabalhadores negros na fundição do ferro.  
Anexo: carta e portaria (cópias), 2ª via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 44 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4879.  1768, Novembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de 33 
arrobas de enxofre,  sob a forma de pedras à superfície, descoberto em Camina, perto de Benguela, para 
se apurar da sua utilidade, por não ter  em Angola alguém capaz de o avaliar; conveniência em se enviar 
casais industriosos de todas as profissões, artes e ofícios, para Benguela, tornando-a tão proveitosa como 
as capitanias do Brasil, com possibilidade de atrair as riquesas dos Rios de Sena sem passar pelo Cabo. 
Anexo: ofício e recibo, 2ª via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 35, 36 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4880.  1768, Novembro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras [Sebastião José de Carvalho e Melo],  
informando da chegada do  iate do Porto, tendo remetido o  Frei Gabriel de Braga, religioso observante da 
Província da Soledade, para um presídio donde não sairá sem autorização régia. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 46 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4881.  1768, Novembro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre ter dado posse 
ao bacharel António de Campos Rego no cargo de juiz da alfândega de [Luanda], tendo-lhe atribuído um 
soldo que aguardava confirmação régia, visto o rendimento da Alfândega ser apenas o despacho das naus 
da Índia, e ser o nomeado de grande qualidade desde que foi provido como secretário do governo de 
Angola e os muitos anos que foi juiz de fora e ouvidor em Angola. 
Anexo: portaria (copia). 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 37 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4882.  1768, Novembro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a execução das 
ordens relativas ao pagamento das jornas aos trabalhadores negros da fábrica de ferro; sobre a 
inventariação de todos os sobas e filhos ou dos povos sujeitos aos mesmos para se saber o número de 
trabalhadores que poderiam ser recrutados; aplicação da isenção dos dízimos aos trabalhadores para 
assim evitar o descontentamento que advinha das cobranças excessivas feitas pelos dizimeiros; usando 
para tal o novo método que implicava o desconto a partir do soldo que venciam na fábrica, alertando que 
esta ordem entraria em acção logo que começasse o trabalho na fábrica e terminasse a fase da construção 
da mesma. 
Anexo: 2ª via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 50 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4883.  1768, Novembro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta da 
chegada do iate do contrato e da recepção dos 4 exemplares, que também entregou ao Cabido, do I Tomo 
da Dedução Cronológica e Analítica, com a petição de recurso do procurador da Coroa [acerca dos 
jesuítas], e a distribuição dos ditos exemplares aos ministros e pessoas mais graduadas, solicitando mais 
para a Câmara e para as livrarias das religiões que também os pedem. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 51 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4884.  1768, Novembro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre os mestres da 
da Real Fábrica do Ferro de Nova Oeiras lhe requererem o pagamento dos almoços, vinho e aguardente 
que o capitão da charrua que os transportou recusou-se a fornecer por não ter sido instruído dessa 
diligência, tendo os mestres empenhado as suas camisas para comprar o necessário durante a viagem. 
Anexo: requerimento (treslado), 2ª via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 48, 64 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4885.  1768, Novembro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta que 
foram postos em liberdade os negros tambores e pífanos (ou pífaros) em cumprimento de uma ordem 
régia. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 49 
AHU_CU_001, Cx. D..  
 

4886.  1768, Novembro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a publicação da  
Lei de 28 de Agosto de 1767 em que, deferindo ao recurso do procurador da Coroa, proíbe nos seus reinos 
e domínios a introdução, retenção e uso das cartas de confraternidade com os jesuítas, as profissões e 
associações com eles feitas, e a retenção ou uso da Bula “Animarum Saluti”; informando que apenas 
permaneciam os jesuítas degredados determinados pela Junta da Inconfidência e um outro, florentino, que 
já se encontrava no presídio das Pedras, e envia relação dos padres jesuítas expulsos de Angola. 
Anexo: relação, 2ª via, 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 52 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4887.  1768, Novembro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado agradecendo o 
reconhecimento real pelo seu serviço em Angola, alegando o estado de debilidade física adquirida com as 
moléstias tropicais pelo muito tempo passado em terras de África. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 53 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4888.  1768, Novembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o falecimento 
de dois dos cinco degredados jesuítas enviados pela Junta da Inconfidência, Manuel Gonzaga e Manuel 
Girau, a caminho do presídio das Pedras; informando que não se encontrou dinheiro ou papéis com os 
mesmos, tal como informara o ouvidor que os acompanhou.   
AHU-Angola, cx. 52, doc. 54 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4889.  1768, Novembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado informando que o 
ajudante Manuel Maria enviado do Reino, em substituição do falecido sargento-mor engenheiro, Joaquim 
José Cipriano dos Santos, para o exercício de engenheiro da Aula de Engenharia e Fortificação, não reunia 
as qualidades para ensinar, acompanhar  e chefiar as obras; alegando que tinha gente capaz de exercer  
aquelas funções com qualidade e sem custos elevados, indicando o capitão de Infantaria Manuel António 
Tavares e o capitão de Artilharia Máximo de Sousa como dois engenheiros capazes.  
Anexo: 2ª via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 54, 55 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4890.  1768, Novembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta das 
alterações que procedeu em relação às ordens régias de 28 de Abril de 1767 e 1768 ordenando o 
provimento de novos postos, a reforma e a baixa dos oficiais nomeados; alegando que a demora na 
recepção das ordens régias e a morte dos nomeados obrigava a proceder a alterações e ajustamentos das 
mesmas; informando que as alterações tinham como objectivo a necessidade urgente em se prover os 
presídios vagos sob pena de ocorrem desordens e actos de indisciplina, ou a necessidade de se fazer 
ajustamentos que garantiam a justiça e o merecimento dos oficiais com muitos anos de serviço em Angola. 
Anexo: 2ª via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 57, 56 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4891.  1768, Dezembro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado informando da  
entregua feita pelo mestre da charrua vinda do Reino do armamento, ferramentas e munições, e dos doze 
contos de réis de prata provincial, advertindo que não passara a respectiva livrança porque os 
administradores do contrato [dos direitos dos escravos e marfim de Angola] do contratador Domingos Dias 
[da Silva] estavam proibidos de passarem livranças e obrigados a enviar todo o dinheiro e lucros obtidos 
para o Reino; esta medida impedia a transformação das livranças em moeda de ouro, prata e cobre, assim 
como prejudicava os pagamentos dos povos; alertando para os problemas que o monopólio ordenado por 
este contratador estava a causar; solicitando ordens régias para se regular os poderes dos contratadores. 
Anexo: auto (traslado), 2ª via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 63, 62, 60, 65.  
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4892.  1768, Dezembro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta do 
estado de paz e de prosperidade de Angola; referindo que o comércio, a agricultura, a disciplina das tropas, 
a Fazenda Real, os presídios, as feiras e as novas fortificações estavam a executar as ordens régias com 
normalidade; sendo exemplo os três ofícios sobre a Real Fábrica de Ferro que provam a execução das 
ordens régias e a existência e proveito da descoberta do ferro e outras igualmente importantes para o 
tesouro real, bem como as providências com que regulou os sertões de Benguela resultando no aumento 
da sua população, do comércio e indústria.  
AHU-Angola, cx. 52, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4893.  1768, Dezembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o envio pela 
charrua do mestre José da Silveira, do recibo e  relação da despesa da fábrica dos cabos feitos de fibras 
de plantas locais (gife e aliconde), não enviando mais cabos por só haver um mestre cordoeiro; propondo o 
uso destes cabos em substituição dos cabos que vinham do Reino; a diminuição das despesas com a 
importação do alcatrão usado na confecção dos cabos; reclamando dos negros pela falta de interesse que 
demonstravam pelo trabalho. Envia uma memória descritiva das plantas (gife e aliconde), feita por um 
degradado, da sua abundância em Angola e das vantagens em se desenvolver esta indústria visto estar já 
desenvolvida na Bahia, onde há muita população e uma cordoaria. 
Anexo: recibo, relação, ofício, memória, 2ª via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 67, 61, 70 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4894.  1768, Dezembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a ida dos 
mestres para a fábrica de Nova Oeiras e consequente início da construção da primeira fábrica, cuja data de 
exploração seria dentro de 3 a 4 meses; sobre os conhecimentos dos mestres como fundidores, e da 
obrigação de ensinarem aos brancos e negros a trabalhar com foles grandes e a arte de fundição; sobre a 
falta de carpinteiros, ferreiros e pedreiros, alertando para o descontentamento dos mestres em relação à 
falta de médico na povoação; realçando a importância que esta fábrica de ferro teria para o Erário Público; 
referindo o seu empenho e trabalho na construção da povoação de Nova Oeiras, a introdução de gado bem 
como casais de jumentos vindos do Brasil, conforme provam as cartas que envia escritas e assinadas quer 
pelos mestres, como pelo capitão-mor da povoação; necessidade de moeda de cobre e prata para 
pagamento dos mestres; informando que o fundidor Francisco Chenique enviara uma livrança de 50 mil 
réis, ora transformado em ouro, para ser remetido a D. António de Otanhes que seguia no saco da 
correspondência para o Reino com outras cartas; solicitando ordens régias quanto ao destino a dar ao ferro 
produzido, uma vez que nesta fase ainda não chegaria para todo o Reino; sugerindo por isso, a sua venda 
para o Brasil onde o preço triplicaria obtendo-se assim lucros que serviriam para colmatar as despesas 
iniciais com a construção da fábrica.   
Anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 68, 38, 47,72. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4895.  1768, Dezembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o embarque de 
dois clérigos jesuítas, Manuel do Amaral e Serafim da Silva na charrua que estava de partida, e de dois 
casais de leigos que, depois de pagarem aos seus credores, hão-de ir num navio para o Rio de Janeiro, 
ficando um outro clérigo jesuíta em Benguela por ser longa a viagem com a ordem da sua expulsão; 
ficavam os degredados da Junta da Inconfidência que se encontram nos presídios até novas ordens, e o 
envio de um sefo ou boi bravo. 
Anexo: 2ª via. 
AHU-Angola, cx. 52, doc. 73, 71 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4896.  1768, Dezembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado agradecendo o 
reconhecimento do seu governo; informando que atrasou a partida da charrua para enviar notícias do 
desenvolvimento dos trabalhos da construção da fábrica de ferro; mencionando que cumprira todas as 
ordens régias sobre a edificação da mesma; referindo as disposições necessárias para Benguela e os seus 
sertões constantes num bando que publicara; referindo que embora se trabalhasse na exploração do 
enxofre faltava gente com conhecimento; tendo perdido tudo o que possuía no Brasil solicitava a 
compreensão régia para ser compensado num outro lugar do país; envio de um sefo ou boi selvagem e de 
pássaros, lamentando a morte dos animais que foram pelo Brasil alegando dever-se à falta de cuidados 
adequados; confirmação dos bons serviços prestados pelo comandante da charrua; agradecendo os 
cumprimentos enviados através de Paulo Jorge; solicitando ordens régias para o provimento de sargento-
mor para o Regimento e dos engenheiros; informando sobre os cabos e da falta de cordoeiros para se 
fazerem cabos de cento e vinte braças.  
AHU-Angola, cx. 52, doc. 69 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4897.  1769, Janeiro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
BANDO (cópia), do  governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, 
proibindo os entambes ou rituais fúnebres e outras barbaridades.  
AHU-Angola, cx. 53, doc. 1 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4898.  1769, Janeiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado enviando, pelo 
capitão Manuel de Freitas da Silva Guimarães, um caixote com pedras de enxofre descoberto na região de 
Benguela. 
Anexo: Recibo. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 2 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

4899.  1769, Janeiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta de ter 
enviado ao [governador de Pernambuco] conde de Povolide dois jesuítas,  o leigo António Simões, e  o 
noviço António da Costa Baptista, casados e com filhos, e ao [vice-rei do estado do Brasil] conde da 
Azambuja, enviou o pedreiro Manuel Borges, em cumprimento da lei de 28 de Agosto de 1767, tendo 
ficado, repartidos pelos presídios, os degredados da Junta de Inconfidência.  
AHU-Angola, cx. 53, doc. 3 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4900.  1769, Janeiro, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a remessa para 
o Rio de Janeiro de doze contos e vinte e quatro mil réis da moeda provincial de prata vindo do Reino, 
assim como a remessa de dezoito contos para os fardamentos referentes aos anos de 1768 e 1769 que 
serão remetidos  para o Reino pelo intendente-geral do ouro do Rio de Janeiro, José Maurício da Gama e 
Freitas.  
AHU-Angola, cx. 53, doc. 5 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4901.  1769, Janeiro, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado participando que  
passou para o presídio das Pedras, vago por morte de Manuel Monteir, o capitão-mor de Muxima, António 
João de Menezes, e no lugar deste proveu o tenente José Rodrigues, com ordem para estabelecer o 
presídio de Novo Redondo na província do Gunza Cabolo. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 4 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4902.  1769, Janeiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre as 
circunstâncias da morte de 3 mestres biscainhos, fundidores da fábrica de ferro de Nova Oeiras, José de 
Retolaza, Francisco Xavier de Zuloaga, Francisco de Chenique, vítimas da infecção por escorbuto 
contraído na viagem para Angola, da malignidade do clima, dos excessos alimentares, no consumo de 
bebidas alcoólicas e da atitude indisciplinada e insubordinação face aos cuidados médicos que lhes eram 
ministrados pelo médico e enfermeiros que deles cuidaram , e do carpinteiro que aprendera com aqueles a 
arte de trabalhar o ferro, tendo restado um mestre fundidor, José Manuel de Chevarria, que é o que mais 
conhecimento possuí da arte de ferreiro; solicita o envio de mais mestres fundidores da mesma nação por 
estes trabalharem o ferro do mesmo modo que os ferreiros negros da região e assim poderem aperfeiçoar 
as técnicas destes, obtendo assim maior rendimento na produção; mas também mestres franceses e 
alemães que fundiam o ferro em fornos muito grandes e que aumentavam a produção que serviria para a 
artilharia, bombas, granadas e panelas; estar feita a povoação de Nova Oeiras e a introdução de bois, 
jumentos e barcos próprios para os rios. 
Anexo: ofícios e certidões. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 8 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4903.  1769, Janeiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado  sobre a abundância 
de alimentos e desenvolvimento da agricultura, o clima de paz e o normal funcionamento da Justiça, o 
aumento da Fazenda Real, assim como a disciplina das tropas, as fortificações e sua artilharia, e o 
comércio que se desenrola livre de roubos e da má fé.  
AHU-Angola, cx. 53, doc. 6 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4904.  1769, Janeiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de três 
viveiros de pássaros de cores, com os mantimentos necessários, dirigidos ao [vice-rei do Brasil] conde de 
Azambuja [D. António Rolim de Moura], tendo feito fortes recomendações no tocante aos cuidados a ter 
com os pássaros, tanto em mar como em terra, conforme recibo do capitão da corveta Nossa Senhora da 
Conceição e Almas, Manuel de Freitas Silva Guimarães. 
Anexo: Recibo. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 7 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4905.  1769, Janeiro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo] 
cumprimentando-o e à sua família e solicitando encarecidamente a sua substituição tendo em conta que já 
cumprira 5 anos em Angola. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 9 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4906.  1769, Janeiro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado  cumprimentando-o e 
à sua família; o funcionamento da fábrica de ferro, apesar da morte dos três mestres fundidores, solicitando 
o envio de mais mestres biscainhos e, em particular, de franceses e alemães; enviando uma planta da 
povoação de Nova Oeiras, e o trabalho realizado na região; referindo que a nova conquista denominada 
Novo Redondo ficará conhecida pelo cobre e pelo comércio; realçando que a região era rica em gentes 
para a escravatura e em fertilidade; dando indicações da região da nova conquista que constava da planta 
enviada em anexo, referindo o trabalho desenvolvido para a descoberta da mina de enxofre; insistindo com 
veemência na sua substituição no cargo. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 10 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4907.  1769, Fevereiro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado participando e 
lamentando a morte do quarto mestre fundidor, José Manuel de Chevarria, que deixara concluído as 
plantas e instruções para a construção da fábrica; referindo as dificuldades em arranjar e manter os oficiais 
conhecedores das artes de carpinteiro, pedreiro ou canteiros; as soluções que tivera que recorrer para se 
munir destes; referindo que os oficiais vindos do Reino, do Brasil ou das Ilhas Atlânticas, que 
acompanhavam os governadores, acabavam morrendo nas viagens ou em terra, porque chegando 
enfraquecidos morriam das doenças tropicais; alertando que ainda assim a importância da construção da 
fábrica de ferro justificava o envio de outros mestres para darem continuidade ao trabalho iniciado; 
informando que remeteria em breve o inventário dos bens desses defuntos. 
Obs.: corresponde ao nº 1 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769. 
Anexo: ofício, certidão, 2ª via.  
AHU-Angola, cx. 53, doc. 14, 11, 12 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4908.  1769, Fevereiro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre os ofícios 
remetidos por intermédio do [vice-rei do Brasil] Conde de Azambuja [D. António Rolim de Moura Tavares]; 
lamentando-se da morte dos 4 mestres fundidores cujas causas atribuía ao clima, ao método de curar do 
médico e aos excessos cometidos pelos defuntos; reafirmando o desenvolvimento de todos os esforços no 
sentido de prosseguir com o projecto de construção da fábrica de ferro, uma vez que ficara com uma planta 
com instruções feita por um dos mestres; referindo as tentativas falhadas com as mortes dos mestres 
vindos da Bahia e do Reino e da dificuldade em conseguir o embarque de mais mestres, do seu desalento 
e pesar pelo seu esforço despendido, e do temor relativo à sua própria vida exposto às agruras do clima 
tropical; insistindo mais uma vez na sua substituição no cargo.  
AHU-Angola, cx. 53, doc. 13 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 855 / 1286 

 

 

4909.  1769, Fevereiro, 11, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário] da Junta dos Três Estados, Manuel José Moniz Pereira de Abreu ao [secretário 
do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de Lavre para que o Conselho Ultramarino mande expedir 
as ordens necessárias para desobrigar a fiança na forma do estilo aos novos direitos a Francisco António 
Ribeiro, que serviu no ofício de provedor da Fazenda Real de Angola, entre 1759 e 1762, declarando se 
cobrou emolumentos e quanto poderão render anualmente, a fim de se encartar na serventia do mesmo 
ofício.  
AHU-Angola, cx. 53, doc. 15 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

4910.  1769, Março, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre os bens dos 
falecidos mestres biscainhos; informando que recomendara ao ouvidor para se encarregar de remeter para 
o Reino os bens dos mesmos, na forma das ordens régias, apesar do privilégio para não correrem pelo 
Juízo dos Defuntos e Ausentes. 
Obs.: corresponde ao nº 2 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 18 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4911.  1769, Março, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado referindo as causas 
da morte dos 4 mestres fundidores biscainhos; informando que prosseguiu com as obras da fábrica de ferro 
com auxílio das plantas e instruções deixadas pelos ditos mestres e utilizando os poucos brancos que com 
eles haviam aprendido; prometendo terminar as obras até Setembro de 1769 se a doença e a indisciplina 
não reinassem entre os oficiais; prometendo tudo fazer para acabar com as desordens. 
Obs.: corresponde ao nº 3 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 18 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4912.  1769, Março, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o estado de paz 
e a abundância de frutos em Angola, assim como da execução das ordens régias. 
Obs.: corresponde ao nº 4 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 19 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4913.  1769, Março, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre as 
contrariedades derivadas da morte dos mestres fundidores biscainhos; o envio de uma abada ou 
rinoceronte a desejo da rainha [D. Mariana Vitória de Bourbon]; as cartas do desembargador José 
Maurício, que favorece as suas dependências no Rio de Janeiro. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 17 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4914.  1769, Março, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta do avanço das obras no rio 
que servirá para movimentar as rodas da fábrica de ferro, começando-se depois a construção do edifício e dos 
engenhos, havendo já grande quantidade de madeira cortada; foram feitos 2 fornos de cal, 2 de tijolo e 2 de telha; 
necessidade de recrutamento de mestres e directores para a fábrica, pelo que escreveu ao governador de São 
Paulo, [Brasil] acerca de um mestre e seus discípulos, ou os galegos que sugeriu em ofício de 1767, para poder 
iniciar as actividades na fábrica que deverá estar concluída em Agosto de 1769. 
Obs.: corresponde ao nº 5 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 21 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4915.  1769, Março, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado solicitando ordens para a resolução das 
contendas entre o contratador do sal e os senhores de terras com lagoas e pequenas marinhas situadas a norte 
de [Luanda], cujos títulos de sesmarias, dadas em remuneração de serviços, obrigam à sua abertura e lavoura, 
conforme a Ordenação do Reino. 
Obs.: corresponde ao nº 6 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 22 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4916.  1769, Março, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola], desembargador Manuel Pinto da Cunha e 
Sousa, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a 
administração e arrecadação dos bens dos  defuntos mestres fundidores biscainhos, e as diligências que tomara 
para agilizar os envio dos seus bens para o Reino. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 23 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4917.  [ant. 1769, Abril, 17, Benguela] 
REQUERIMENTO de José Ribeiro de Azevedo ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente 
passada pelo governador e capitão-general de Angola, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de 
capitão de ordenança do presídio de Benguela, vago por ausência de António Correia de Brito, e ter servido no 
posto de ajudante na mesma ordenança.   
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 25 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 857 / 1286 

 

4918.  1769, Maio, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de homens e armas que 
juntamente com os socorros de negros do país iriam fundar o presídio de Novo Redondo na província de Gunza 
Cabolo, com o propósito livrar aqueles portos da pirataria dos estrangeiros, abrir caminho de terra até a praça de 
Benguela e descoberta completa das minas de cobre; sobre o receio da reacção dos habitantes em relação à 
ocupação da região, tendo em conta o comércio de marfim, de escravos, de gado e pássaros em troca de 
aguardente que estes praticavam com os ingleses; dando a conhecer a criação de três povoações no sertão de 
Benguela: em Catala com o nome de Linhares, na Auhila ou Huíla com o nome de Alva Nova; no Luceque entre o 
rio Cunene e o Sena, a povoação de Sarzedas; provendo as mesmas com os respectivos oficiais, a quem dera 
instruções para o seu desenvolvimento; sobre a construção do primeiro moinho de vento modelo em Luanda, 
passando deste modo a fornecer pão de milho aos soldados; sobre os desenvolvimentos da extracção do enxofre 
e da construção da fábrica de ferro, lamentando a falta de oficiais e das dificuldades para o seu recrutamento e 
manutenção devido à dureza do clima tropical; sobre a publicação de um bando relativo à arrecadação dos 
dízimos e demais medidas relativas à governação de Angola; sugerindo a criação de uma câmara para a cidade 
de Benguela, provendo-a de um ouvidor com regimento para ir ao sertão, propondo o oficial Pedro Nolasco 
Ferreira de Andrade, e para o cargo de capitão-mor, o coronel Francisco de Barros Morais Araújo Teixeira 
Homem; sobre o estado de desordem em que se encontrava o cabido, solicitando a vinda de um vigário capaz de 
governar o Bispado; sobre a indicação de capelão para o navio; e de um vigário para Novo Redondo em que se 
propuseram voluntariamente: Manuel de Queirós Coutinho e Manuel do Vale; apontando Salvador Soares de 
Faria para o posto de sargento-mor da Infantaria, solicitando mais uma vez a sua substituição do cargo de 
governador.   
Obs.: corresponde ao nº 7 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769 e  ao nº 1 do 
extrato do ano de 1769; anexo: portaria (cópia).  
AHU-Angola, cx. 53, doc. 29, 26 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4919.  1769, Maio, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado lamentando-se do cansaço e desgaste de 
saúde causada pela longa permanência em África; informando que a encomenda de cabos estava pronta a 
embarcar faltando apenas o navio; referindo o desenvolvimento das obras de construção da fábrica de ferro e da 
necessidade de mestres e directores para a condução da mesma; referindo as dificuldades existentes que 
derivavam do clima tropical, das doenças, alertando no entanto, que apesar disso, era possível viver-se naquela 
região desde que se tomassem as medidas necessárias; solicitando o provimento de um capitão-mor de 
regimento e de engenheiros.  
Obs.: corresponde ao nº 2 do extrato do ano de 1769. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 30 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4920.  [ant. 1769, Maio, 23,  São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do coronel da Ordenança e morador em Luanda, Custódio Simões da Silva ao rei [D. José I] 
solicitando provisão de confirmação da sua instituição de morgado e todas as suas cláusulas para que em 
nenhum tempo houvesse lugar à alteração e inobservância das mesmas, a favor de seu filho António Simões da 
Silva e seus descendentes. 
Anexo: Instrumento de instituição de morgado. 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 55 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4921.  [ant. 1769, Maio, 31 Quanza] 
REQUERIMENTO de Aleixo de Araújo ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente  passada pelo 
governador e capitão-general de Angola, António de Vasconcelos, no posto de capitão de Infantaria do Terço do 
Quanza, vago por João José da Rocha Caldeira se ter ausentado para o Brasil.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 31 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4922.  [ant. 1769, Junho, 29] 
REQUERIMENTO do padre Francisco Xavier Neto ao rei [José I] solicitando alvará de mantimento, em virtude de 
ter sido nomeado para a dignidade de chantre da Catedral de Angola e assim poder cobrar o seu ordenado e tudo 
mais que lhe pertencer. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 33 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4923.  [ant. 1769, Julho, 8, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO de António de Beça Teixeira ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente  
passada pelo governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de 
capitão de cavalos, que vagou por reforma do seu pai o capitão Manuel de Beça Teixeira.   
Anexo: carta patente, bilhete. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 34 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4924.  1769, Julho, 19, Benguela 
OFÍCIO do [capitão-mor de Benguela] José Vieira de Araújo ao [governador e capitão-general de Angola] D. 
Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho dando notícias de Benguela; a captura de 6 casais de zebras e  de dois 
outros animais chamados guelengues considerados raros e belos, e o cuidado empregue para a sua 
domesticação e envio para Luanda; notícias da corte trazidas pelo navio vindo da Bahia sobre o nascimento da 
princesa [Mariana Vitória de Bragança]  a 15 de Dezembro de 1768 e a morte do Papa [Clemente XIII] a 2 de 
Fevereiro de 1769; sobre as dificuldades do capitão-mor José Rodrigues em chegar à região de Gunza Cabolo 
devido à fome e resistência dos sobas da região, e da necessidade de tropas e munições que o governador de 
Benguela tivera de enviar em socorro deste; informando da existência de uma barcaça com militares para 
socorrer o capitão-mor que aguardava por ordens do governador para seguir viagem; alertando para a falta que 
aquela barcaça fazia à cidade de Benguela pelo que solicitava a sua devolução o mais breve possível. 
Anexo: oficio. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 61 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4925.  1769, Julho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado enviando as sentenças da Junta de 
[Angola] executadas conforme as ordens régias. 
Obs.: corresponde ao nº 8 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769; anexo: sentenças 
(cópias). 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 37 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4926.  1769, Julho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a remessa de peças de cabos, 
fardos de gife e enxofre que seguiram na corveta Nossa Senhora da Guia, Santo António e Almas, de que é 
capitão Manuel Pereira, ao cuidado do conde de Povolide [governador e capitão-general de Pernambuco, Luís 
José da Cunha Grã Ataíde e Melo], para serem enviados para o Reino. 
Obs.: corresponde ao nº 9 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769; anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 40 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4927.  1769, Julho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando notícia do falecimento de Alexandre 
Botelho, no presídio de Massangano, para onde tinha ido por sentença da Junta da Inconfidência, e do padre 
Francisco Gabriel de Braga, religioso observante da Província da Soledade, enquanto ia para a povoação de Alva 
Nova, por ordem do conde de Oeiras [Sebastião José de Carvalho e Melo]. 
Obs.: corresponde ao nº 10 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769; anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4928.  1769, Julho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de dois caixões de enxofre, 
realçando a preocupação em melhorar o método da sua extracção; acrescenta que a lista relativa ao enxofre 
embarcado ia inclusa na lista dos cabos. 
Obs.: corresponde ao nº 11 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769. 
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 38 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4929.  1769, Agosto, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio dos 6 casais de zebras e 
dois guelengues capturados em Benguela; informando que estavam prontas as forças militares terrestres e 
marítimas que iam conquistar Novo Redondo, esperando-se desse modo conter a resistência dos povos da 
região e impedir a presença e o comércio praticado pelos ingleses; desejando poder dar notícias dos bons 
resultados dessa empreitada no próximo navio que partisse para Pernambuco com ofícios para a corte; o 
desenvolvimento das obras no rio e a construção da fábrica de ferro de Nova Oeiras, de que envia a planta, e as 
dificuldades vividas com a dureza do clima e as mortes de ferreiros, a falta de mestres, pedreiros e de outros 
ofícios, referindo a sua perseverança e resiliência nessa empreitada; o envio  de enxofre por Pernambuco, 
informando que as minas de enxofre se encontravam em desenvolvimento assim com as de salitre que estavam 
junto ao mar; a importância do povoamento de [Novo Redondo] considerando que tinha um clima melhor do que 
das regiões já conhecidas. 
Obs.: corresponde ao nº 12 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769 e ao nº 3 do 
extrato de 1769; anexo: outras vias e 1 planta: ver  AHU_CARTm_001, D. 272. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 41, 42, 43-A 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4930.  1769, Agosto, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado referindo a captura dos 6 casais de zebras 
e do seu envio para o Reino; dando conta do estado de sossego de Angola; referindo que apesar do número de 
povoadores e mestres que haviam morrido em três anos, a terra continuava a ser boa para se viver; realçando as 
obras já concluídas em Nova Oeiras tais como: os edifícios públicos, a igreja, a intendência, ferrarias, e 
armazéns; assim como madeira lavrada para construção das casas da fundição e martelos, feitos com materiais 
da própria terra tais como cal, telha, e tijolo a partir das fábricas instaladas na nova povoação, aguardando-se a 
conclusão do grande engenho desde que o único homem que conhecia o ofício não adoecesse ou não morresse; 
referindo que apenas aguardava pela vinda de mestres e de oficiais de serralheiro, pedreiro e carpinteiro ainda 
que fossem degredados provenientes das Relações de Lisboa, Porto, Rio de Janeiro ou Bahia; sobre o enxofre e 
o salitre cuja produção prosseguia de forma aperfeiçoada assim como as plantas das minas; referindo que só o 
envio de casais ajudaria a desenvolver aquela região, realçando o empenho e determinação despendido na 
criação das bases para o governo e para quem o viesse substituir. 
Obs.: corresponde ao nº 13 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769 e ao nº 4 do 
extrato de 1769. 
Anexo: outra via 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 43 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4931.  [post. 1769, Agosto, 1, Lisboa] 
EXTRATO das cartas e ofícios do governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa 
Coutinho, recebidas na [Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] no ano de 1769, números 1 a 4, de 16 e 17 
de Maio, e 1 de Agosto de 1769. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 44 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4932.  1769, Agosto, 5, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I ordenando o fim do contrato dos direitos de saída dos escravos e do marfim, e 
estanco do mesmo marfim de Angola, de que é contratador Domingos Dias da Silva, a partir de 31 de Dezembro 
de 1769, ficando a sua administração por conta da Fazenda Real, considerando os abusos e vexações cometidas 
pelos contratadores contra o livre comércio dos particulares. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 46 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4933.  [ant. 1769, Agosto, 12, Lisboa] 
REQUERIMENTO do bacharel Francisco José Pereira Barbosa  ao rei [D. José I] solicitando que tomasse por 
bom o pagamento da ajuda de custo da sua passagem para Angola, onde foi ouvidor-geral e provedor da 
Fazenda Real, e mandasse desobrigar o fiador, capitão João Álvares Ferreira.  
Anexo: requerimentos, certidão, bilhetes, provisões, instrumentos em pública forma.     
AHU-Angola, cx. 53, doc. 47;  cx. 51, doc. 13, 72. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4934.  1769, Agosto, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta do falecimento  por doença 
do juiz de fora de Angola, Dr. João Delgado Xavier,. 
Obs.: corresponde ao ofício nº 14 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769; anexo: 
outra via. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 45 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4935.  1769, Agosto, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta da autorização que deu para 
acostagem e aprovisionamento de uma nau francesa vinda da costa do Malabar, Condé, comandada por Le 
Veyer de Belair, alegando falta de suprimentos, e as cautelas que adoptara para evitar o contrabando que ocorre 
nestas arribadas ao porto de Luanda, com o pretexto de falta de suprimentos e na prática fazem contrabando 
com ajuda dos oficiais. 
Obs.: corresponde ao ofício nº 15 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769; anexo: 
auto de devassa, outra via. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 48 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4936.  1769, Agosto, 19, [Lisboa] 
CARTA do [escrivão da Tesouraria-mor do Erário Régio] João Henrique de Sousa ao [oficial-maior da Secretaria 
de Estado da Marinha e Ultramar] João Gomes de Araújo informando que recebera o aviso e os valores em 
dinheiro que pertenciam aos herdeiros dos quatro biscainhos falecidos em Angola; referindo que iria conservar 
em seu poder estes valores até à recepção dos esclarecimentos do ministro de Angola.  
AHU-Angola, cx. 53, doc. 49 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4937.  1769, Agosto, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a necessidade de se nomear novo 
juiz de fora em substituição do falecido [João Delgado Xavier]; alertando para a necessidade de se nomear para 
os cargos de provedor e juiz de fora dois ministros, um para cada cargo por terem tarefas distintas e muito 
trabalho; sugerindo a criação de vários cargos para um melhor governo de Luanda e Benguela: juiz de fora e 
provedor dos resíduos e ausentes, provedor da comarca, intendente e subalterno, e órgãos com funções 
específicas de junta de comércio e criminal com os respectivos representantes; propondo que não se renovassem 
as comissões dos oficiais, pois ao fim de 3 anos de comissão o rendimento de trabalho diminuía quer devido às 
moléstias, quer pelo tédio decorrente das condições climatéricas; dando conta do estado de paz e da condução 
dos trabalhos de construção da fábrica de ferro, sobre a raridade dos guelengues ou antílopes que se pareciam 
com cavalos pequenos com grandes chifres que iam das costas ao pescoço, usando-os como armas quando se 
enfureciam; sobre a qualidade da estopa dos cabos enviados; demonstrando a sua dedicação e fidelidade ao rei; 
alertando por fim da necessidade se prover os cargos referidos com homens habituados a servir no Reino.  
Obs.: corresponde ao ofício nº 16 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 50 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4938.  1769, Agosto, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [inquisidor-
mor] Paulo [António] de Carvalho e Mendonça exprimindo amizade, votos e agradecimentos; referindo ter uma 
pele de abada ou fêmea de rinoceronte para enviar à rainha em navio que seguisse viagem directa para o Reino; 
sobre o envio de seis casais de zebras e de dois outros animais raros; lamentando-se que os seus negócios no 
Brasil estarem arruinados, acrescenta não solicitar mais a D.  Francisco Xavier de Mendonça Furtado o seu 
regresso de Angola apesar da sua saúde estar quebrada.  
AHU-Angola, cx. 53, doc. 51 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4939.  1769, Agosto, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado informando que o segundo cirurgião do 
navio Condé da Companhia da India Francesa, Mr. Olivier Franquet de Saint Maló, esteve hospitalizado em 
[Luanda] e que depois de restabelecido foi enviado para Pernambuco para seguir para o Reino. 
Obs.: corresponde ao ofício nº 17 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 54 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4940.  1769, Agosto, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta do envio das segundas vias 
dos ofícios que tinham sido remetidos nos navios que seguiram para a Bahia e Rio de Janeiro; sobre o estado de 
paz e prosperidade de Angola; os trabalhos da fábrica de ferro; as zebras e guelengues que aguardam navio para 
o Reino.  
Obs.: corresponde ao ofício nº 18 do extrato dos ofícios de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769; anexo: 
outra via. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 53 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4941.  1769, Agosto, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado solicitando uma provisão régia que 
proibisse a venda  dos bens dos defuntos, com a obrigação da remessa ao Reino das peças de diamantes, ouro 
e prata, assim como de alguns outros móveis preciosos, a fim de evitar os prejuízos que daí advinham aos 
herdeiros, dada a dificuldade de se passar ou converter em ouro as livranças de Angola; evitando-se os abusos 
dos tesoureiros dos ausentes e testamenteiros em Angola e no Brasil, com a alegação falsa de que as ditas 
livranças não se podiam conservar por muito tempo nos cofres por causa do salalé ou térmitas que as destruíam. 
Obs.: corresponde ao ofício nº 19 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769.  
AHU-Angola, cx. 53, doc. 52 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4942.  [ant. 1769, Setembro, 1, Luanda] 
REQUERIMENTO de António Simões da Silva ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente passada 
pelo governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de capitão de 
uma das companhias de Ordenança de Luanda, vago por morte de Feliciano Correia Maia.   
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 56 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4943.  1769, Setembro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre as encomendas remetidas  para 
o Reino através do conde Povolide [ governador e capitão-general de Pernambuco, José da Cunha Grã Ataíde e 
Melo]; a suspensão  e devassa do capitão-mor de Massangano João dos Santos Xavier pelas muitas violências 
de que o povo o acusava; os incêndios que assolaram a vila e o presídio, tendo-se perdido muitos edifícios 
fabricados no tempo dos holandeses, e das medidas que se tomaram para minorar tal situação; o estado de paz 
e governo de Angola. 
Anexo: termos de resolução e acórdão.   
AHU-Angola, cx. 53, doc. 58 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4944.  1769, Setembro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a viagem  em direitura ao Reino 
ou por Pernambuco para que as zebras e os guelengues ou antílopes cheguem vivos à presença real. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4945.  1769, Setembro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a mudança do presídio de 
Caconda para a povoação de Catala, que é a mais fertil e sadia da região, e povoando-se trará grande proveito à 
agricultura e ao comércio; informando que por falta de avisos não podia dar mais notícias do desenvolvimento 
desta e das outras povoações que mandara edificar naquele sertão.  
AHU-Angola, cx. 53, doc. 61 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4946.  1769, Setembro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta da conquista de Novo 
Redondo, situada entre Benguela e Gunza Cabolo; sobre a guarnição da fortificação e contacto com os sobados 
da região; sobre o envio de um edital do [juiz da Alfândega de Luanda] António de Campos Rego convidando o 
corpo de negociantes de [Luanda] a estabelecer comércio na nova conquista de Novo Redondo; solicitando a 
atribuição de mercês aos oficiais que se distinguiram na guerra dos Mussossos e Maungos: comandante António 
Anselmo Duarte Sequeira com exercício de intendente da Fábrica de Ferro e o tenente de cavalos Feliciano 
Pinto; na Fábrica de Ferro: capitão de Infantaria José Francisco Pacheco; capitão de Infantaria Manuel António 
Tavares; capitão António Beça Teixeira e tenente Joaquim Beça Teixeira; e na conquista do presídio de Novo 
Redondo: capitão-mor de Benguela José Vieira de Araújo, capitão de Infantaria António José da Costa como 
comandante da dita acção; tenente Joaquim Monteiro de Morais com exercício de engenheiro; tenente José 
António Ribeiro servindo na Artilharia, e dois alferes Carlos José e Miguel Alexandre. 
Obs.: Doc. 200 da Relação de alguns documentos importantes da 2ª Secção; anexo: edital, relação. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 63, 57,62 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4947.  1769, Setembro, 15 – Dezembro, 19, Lisboa 
CARTA e OFÍCIOS (minutas) dirigidas ao [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de 
Sousa Coutinho, de 1769, Setembro, 15 a Dezembro, 19: a) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado] sobre a expedição de mazaganistas e outras gentes para o Pará; o seu 
estado de saúde; o casamento da sua sobrinha D. Maria Amália de Daun com o morgado de Oliveira, João de 
Saldanha de Oliveira e Sousa, passando com suas famílias para a quinta de Oeiras; doença de seu irmão, 
[inquisidor-mor]  Paulo de Carvalho e Mendonça; os negócios do contratador [da Saída dos Escravos], instruindo-
o para que agisse com este contratador de acordo com as ordens régias agora expedidas; sobre o envio de 
providências sobre a fábrica de ferro; b) do [secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a nomeação do presbítero do hábito de São Pedro, Serafim da Silva, 
para professor régio de Gramática Latina na cidade de Luanda; dando conta do falecimento do [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, seu irmão, no dia 15 de Novembro, em 
Vila Viçosa, e descreve as circunstâncias do atentado ao rei D. José I, no dia 3 de Dezembro, à saída do palácio 
de Vila Viçosa. 
Obs.:  AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 407. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 64 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4948.  1769, Setembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio, por Pernambuco, de 
446 pássaros, sendo 392 pássaros de cores, 50 benguelinhas e 4 periquitos, todos em 7 viveiros, com 6 alqueires 
de alpista, conforme relação, e 2 sacos de vias pelo Rio de Janeiro; referindo a ausência de notícias do Reino; o 
desenvolvimento da construção da fábrica de ferro; informando do estado das povoações do sertão de Benguela; 
sobre a remessa de enxofre e salitre, e a necessidade de instrumentos apropriados para a sua extracção livre de 
impurezas; insistindo na sua substituição no cargo. 
Obs.: corresponde ao nº 20 do extrato dos ofícios  de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769; anexo: relação, 
outra via.  
AHU-Angola, cx. 53, doc. 66, 65, 67 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4949.  [post. 1769, Setembro, 30, Lisboa] 
EXTRATO dos ofícios e cartas do governador e capitão-general de Angola [D. Francisco Inocêncio de Sousa 
Coutinho] nº 1 a 20, de 1 de Fevereiro a 30 de Setembro de 1769, recebidas na [Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar]. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 68 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4950.  [ant. 1769, Outubro, 6, Luanda] 
REQUERIMENTO de Nuno Monteiro de Morais ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente 
passada pelo governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de 
capitão de Infantaria de uma das companhias do Regimento pago de Luanda, vago por reforma de Félix José 
Nogueira.  
Anexo: carta patente, bilhete. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 69 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4951.  1769, Outubro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a natureza e a origem da 
colonização inicial de Benguela e Caconda à base de degredados e o estado de degradação em que se 
encontrava, motivando a transferência do presídio de Caconda para Catala com toda a estrutura administrativa, a 
fortificação com artilharia, munições, e guarnição, quartéis, tesouraria, e igreja; a fundação de outras povoações 
no interior , como Alva Nova, Sarzedas, Contins, Passo de Sousa, Linhares e uma outra em Guilengues, 
povoados por vagabundos que prontamente acederam em ir para aquelas localidades; alertando para a 
necessidade de mulheres europeias para essa população masculina; a nomeação de estruturas administrativas: 
capitão-mor da ordenança, juiz e pároco; propondo o envio de casais europeus de todas as artes e ofícios; 
referindo as riquezas naturais, a agricultura, o clima favorável e a existência de uma população pacífica; assim 
como da abundância do marfim; aludindo a importância da penetração para o interior de Angola; a necessidade 
de controlar as vias de acesso para Quissama impedindo os sobas de dar asilo aos escravos fugitivos; sugerindo 
a consolidação das fronteiras de Angola através do controlo das vias que ligavam o litoral ao interior, e toda a 
costa litoral passando por Luanda, Novo Redondo e Benguela, solicitando o envio de párocos das ordens 
regulares existentes no Reino para preencher as vagas existentes, o envio de governador europeu para Benguela 
e a reforma do cabido.  
Obs.: Doc. 201 da Relação de alguns documentos importantes da 2ª Secção; tem junto capilha com resumo feito 
em data posterior. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 71 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4952.  1769, Outubro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o envio de um oficial para 
acompanhar as zebras na viagem ao Reino, tendo escolhido o capitão Manuel António Tavares, por ser o mais 
diligente para aquela tarefa, para levar as plantas da fábrica de ferro e para ser o porta-voz dos últimos 
acontecimentos relativos ao estabelecimento da fábrica, tais como a morte dos 4 ferreiros biscainhos, a 
recuperação das plantas rudimentares que estes deixaram e o prosseguimento das obras de construção; 
reforçando o pedido de oficiais ferreiros, serralheiros, carpinteiros e pedreiros para iniciarem as actividades na 
fábrica uma vez que as obras de construção estavam a terminar; solicitando que por merecimento dos serviços 
prestados na fábrica de ferro fosse permitido, ao dito capitão, aumentar os conhecimentos do exercício de 
engenharia. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 72 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4953.  1769, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a necessidade do envio de 
gentes ou casais para povoar e defender as muitas fortalezas; sobre o estado de paz e as medidas adoptadas 
para submeter os povos de Benguela-a-velha, perdoando-lhes o comércio que faziam com os ingleses, jurando 
novamente obediência e trabalhando na fortaleza que se fazia no Novo Redondo e, havendo novas rebeliões 
enviou um oficial com tropas para os atacar, pelo que sendo conquistados ficará reduzido o perigo dos ingleses 
voltarem aos portos da costa do sul. 
Obs:  Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4954.  1769, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [ouvidor-geral] e provedor da Fazenda Real de Angola, desembargador Manuel Pinto da Cunha e 
Sousa, ao rei [D. José I], enviando os mapas do rendimento do contrato dos escravos e marfim, de 1765 a 1768, 
conforme ordem régia. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 74 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4955.  1769, Novembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado confirmando o envio de 13 zebras 
capturadas em Lobito, 1 guelengue, 1 carneiro, 4 corças, 3 pássaros grandes, 17 galinhas do mato e 3 viveiros de 
pássaros de cores muito raros, à ordem do capitão Manuel António Tavares e do tenente Albano de Caldas; 
sobre a publicação de um bando proibindo a caça e o embarque de zebras sem o seu consentimento; dando 
conta das medidas de segurança para garantir que os animais chegassem bem ao Reino; solicitando mercês 
para os oficiais encarregues do tratamento dos animais durante a viagem, pelos seus serviços na fábrica do ferro 
e na captura dos animais; solicitando que regressasse a barcaça, que seguia para levar o ferro que excedia o 
lastro dos navios do comércio para o Brasil, por ser necessária em Angola para a defesa da costa, e que viesse 
carregada com artilharias, bronze e munições para as fortalezas, 50 caixas de guerra, espadas para a Cavalaria, 
alcatrão, pólvora e armas. 
Obs:  Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15; anexo: cartas, passaporte, recibo, 
ordem, bando (cópias).  
AHU-Angola, cx. 53, doc. 75 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4956.  1769, Novembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta da consolidação da 
fortificação do porto de Novo Redondo cujo objectivo era o de afastar os navios ingleses e franceses da costa 
entre Luanda e Benguela e impedindo-os de fazer comércio com os povos daquela região, e conservar a 
comunicação por terra entre as duas capitais. 
Obs:  Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 76 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4957.  1769, Novembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado informando que não enviara a remessa 
restante dos cabos por falta de navios vindos do Reino; reclamando de uma ausência de treze meses de navios e 
de falta de géneros da Europa.  
Obs:  Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 77 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4958.  1769, Novembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta de ter remetido para o 
marquês do Lavradio [D. Luís de Almeida Portugal e Mascarenhas], um sujeito de nome Jerónimo de Carvalho,  
que tendo sido mandado pelo conde de Azambuja, em 1767, para Benguela, fez durante a viagem letras falsas 
com que roubou alguns negociantes, e depois se entranhou pelos sertões de Caconda, dizendo-se jesuíta e, por 
isso, expulso de Angola em conformidade com as ordens régias.  
Obs:  Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 78 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4959.  1769, Dezembro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo] cumprimentando e 
desejando votos de boa saúde ao conde, à condessa e família; dando conta do seu desempenho e insistindo na 
intervenção do conde para ser substituído no cargo, alegando um estado de saúde fragilizado pelo clima e pela 
dureza do trabalho. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 79 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4960.  1769, Dezembro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado a enviar a conta da receita e despesa 
do estabelecimento do hospital de São Cristóvão, em Benguela.  
Obs:  Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15; anexo: conta. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 80 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4961.  1769, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado a enviar um caixote de pedra verde,  
descoberta no morro de Bende, a oito léguas do presídio de Encoje, terras de um vassalo rebelde do rei do 
Congo; referindo que a mesma era chamada pelos naturais de pedra unguento e usada para fins medicinais e 
que os missionários a usavam para extrair uma tinta aplicada na pintura das suas igrejas, solicitando que se 
fizesse experiências pois estava persuadido que a mesma teria outras qualidades, como o cobre, podendo ser 
um ramo de comércio dada a sua abundância; referindo ainda a existência naquela região de outros minérios 
como o ouro que os naturais comercializavam no presídio de Encoje, e prata cuja descoberta já era conhecida 
havia muitos anos, havendo pequenas obras de igreja e os naturais usarem manilhas e argolas, e o dembo 
Ambuíla  a trabalha por ferreiros e vende a recato dos brancos; tecendo considerações acerca das riquezas 
existentes e da necessidade de as explorar uma vez que considerava que os naturais não se interessavam por 
preguiça; referindo a conquista de Novo Redondo e os objectivos alcançados ao dificultar a presença e pirataria 
de estrangeiros. 
Obs:  Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 81 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4962.  1769, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado a enviar cópia de dois bandos que 
regulavam os sertões de Angola contra os vagabundos, pretos que vivessem separados dos seus sobas, 
sobetas, quilambas e quimbares, réus da justiça, e desertores das tropas. 
Obs:  Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15; anexo: Bandos (cópias) 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 82 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4963.  1769, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado desejando e fazendo votos de boa 
saúde e afirmação de dedicação; referindo o seu estado de saúde e de desgaste pelas muitas obras realizadas 
em condições muito severas; manifestando mais uma vez a vontade de ser substituído no cargo que ocupava; 
sobre a persistência e determinação em prosseguir os trabalhos de construção da fábrica de ferro depois da 
morte dos 4 mestres ferreiros com as plantas que deixaram, recorrendo ao conhecimento de um carpinteiro que 
aprendera a reproduzir as plantas deixadas pelos mestres defuntos; remetendo as plantas da fábrica de ferro, dos 
terrenos, dos rios e da povoação, referindo as madeiras de excelente qualidade que serviram para a reparação 
da artilharia; sobre a conclusão da obra da fortificação de Luanda e de Benguela; sobre a mudança do presídio 
de Caconda para uma região propícia à agricultura e indústria com o objectivo de diminuir os vagabundos e 
gentes desocupadas do sertão de Benguela; informando a conquista de Novo Redondo e da sua importância 
política e económica; referindo que uma melhor gestão dos contratadores de escravos aumentaria os 
rendimentos do Erário Régio; reclamando o envio de mais gente para o desenvolvimento de Angola, que 
considerava ser bastante rica em recursos; prometendo que se chegasse ao Reino vivo daria um testemunho 
pormenorizado de tudo o que vira e do que fizera para o seu devido aproveitamento; sobre o envio de animais 
raros e a referência do envio de duas cartas, uma dirigida ao marquês do Lavradio [D. Luís de Almeida Portugal e 
Mascarenhas] e outra ao conde de Azambuja [D. António Rolim de Moura Tavares] para este comboiar as zebras 
na sua viagem para o Reino, garantindo desse modo que os animais chegassem mais cedo e em segurança. 
Obs:  Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15; anexo : cartas (cópias). 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 83 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4964.  1769, Dezembro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [inquisidor-
mor] Paulo de Carvalho e Mendonça exprimindo amizade, votos e agradecimentos; expressando mais uma vez a 
sua vontade de ser substituído no cargo que ocupava; lamentando-se do abandono em que se encontravam os 
seus negócios no Brasil; referindo a existência de uma pele de abada, fêmea de rinoceronte, para enviar a rainha, 
na impossibilidade de enviar uma abada viva, que aguardava por um navio que seguisse viagem directa para o 
Reino; sobre o envio de seis casais de zebras e de dois outros animais raros; dando conta dos esforços 
despendidos no cumprimento do seu mandato e referindo que enviava um oficial [capitão Manuel António 
Tavares] que daria informação do trabalho desenvolvido, referindo o estado de paz em Angola e do seu empenho 
no cumprimento das ordens recebidas relativas a uma cobrança em que o [inquisidor-mor] pedia a sua 
intermediação junto do capitão-mor de Benguela. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 85 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4965.  1769, Dezembro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado remetendo a planta que mostrava a 
província que fornecia a lenha, trabalhadores e águas para a fábrica de ferro da Nova Oeiras, Calumbo, que dista 
cerca de nove léguas de Luanda, assim como as plantas da povoação e da fábrica de ferro feita pelo oficial 
[capitão Manuel António Tavares] que as entregaria ao secretário de estado; informando que seguiam no mesmo 
navio, outros oficiais que também fizeram parte da mesma lição; referindo que a importância do envio daquelas 
plantas e dos oficiais era o de testemunharem os trabalhos realizados e de esclarecerem quaisquer dúvidas na 
compreensão das mesmas, para além de pretender mostrar a dimensão do que se fez e do que ainda se podia 
fazer no alargamento da fábrica pela região; informando que os habitantes locais trabalhariam sem resistências 
se fossem devidamente pagos, e que a mão-de-obra escrava era mais barata do que os fabricantes franceses 
pagavam nas suas fábricas de ferro nas Maurícias; demonstrando ser esta uma vantagem que não devia ser 
negligenciada.   
Obs:  Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 86 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4966.  1769, Dezembro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado confirmando o embarque dos animais; 
informando que para além dos 6 casais de zebras enviava outra mais pequena que oferecia ao príncipe, 
cumprindo assim as ordens régias para o efeito; solicitando que o capitão Manuel António Tavares que recebera 
aulas de Fortificação e Geometria em Angola fosse submetido a um exame para se apurar os seus 
conhecimentos e obter assim a confirmação régia merecida; alertando para a substituição do desembargador e 
ouvidor-geral pelo tempo de serviço prestado, rogando e implorando a sua substituição alegando o estado de 
saúde e do desânimo face à ruina em que se encontrava a sua casa e negócios no Brasil. 
Obs:  Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 87 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4967.  [post. 1770, Janeiro, 4, Lisboa] 
RESUMO das ordens e avisos expedidos pela Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar para Angola, entre 
1756 e 1769, feito pelo [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro]. 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4968.  [ant. 1770, Janeiro, 24, Luanda] 
REQUERIMENTO de Pedro José Correia de Quevedo ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente 
passada  pelo governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de 
capitão ajudante de ordens, que vagou por promoção de Domingos da Fonseca Negrão a tenente-coronel 
reformado.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 2 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4969.  1770, Fevereiro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre ter escrito antes que se tinha 
perdido um navio em Cabo Negro que se receava ser do Reino, mas que chegara  a galera do contrato, no dia 20 
de Janeiro, com a notícia do nascimento da sereníssima infanta [Mariana Vitória de Bragança], pelo que felicita o 
rei em seu nome e dos povos. 
Obs.: Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15; corresponde ao nº 1 do extrato do 
mês de Fevereiro de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 4 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4970.  1770, Fevereiro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado acusando a recepção das ordens 
sobre o modo como devia proceder com as naus estrangeiras que arribam nos portos de Angola, informando que 
sempre se faz a devida devassa em conformidade da lei de 1715.  
Obs.: Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15; corresponde ao nº 2 do extrato do 
mês de Fevereiro de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 5 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4971.  1770, Fevereiro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado acusando a recepção da ordem para 
auxiliar o ministro do convento de São José, Frei Clemente José de Melo, na execução da ordem do seu 
Provincial na regulação das dependências e acompanhar a venda das fazendas e transporte dos religiosos.  
Obs.: Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15; corresponde ao nº 3 do extrato do 
mês de Fevereiro de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 6 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4972.  1770, Fevereiro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado respondendo ao aviso de 20 de Maio 
de 1769 que ordenava o envio de uma relação das fardas existentes nos armazéns reais e do desconto que se 
fazia aos soldados com vista à regularização do envio dos fardamentos, explicitando o que se tem feito acerca 
dos fardamentos desde 1760, em que se determinava na condição 1ª dos contratadores, serem estes a quem 
competia dar o fardamento às tropas. 
Obs.: Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15; corresponde ao nº 4 do extrato do 
mês de Fevereiro de 1770; anexo: relação 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 9 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4973.  1770, Fevereiro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a recepção de um caixote, 
entregue pelo mestre da galera do contrato, contendo exemplares da colecção das Provas da Dedução 
Cronológica e Analítica e da sentença sobre o sigilismo, tendo distribuído pelas pessoas mais dignas de acordo 
com as ordens régias; referindo que entre os incomparáveis benefícios que a monarquia portuguesa devia ao 
augustíssimo soberano [D. José I] e ao seu iluminado ministro [Sebastião José de Carvalho e Melo], era o de a 
terem purgado de tantos monstros e de tantos erros. 
Obs.: Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15; corresponde ao nº 5 do extrato do 
mês de Fevereiro de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 12 
AHU_CU_001, Cx. , D. 
 

4974.  1770, Fevereiro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de stado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo] de saudação, cumprimentos 
e felicitações pelo casamento de D. Maria Amália de Daun; desejando o restabelecimento da saúde do 
[inquisidor-mor] Paulo de Carvalho [Mendonça]; referindo o seu estado de saúde após 6 anos de permanência em 
África, desejando a intervenção do conde junto do rei para o substituir. 
Obs.: corresponde ao nº 6 do extrato do mês de Fevereiro de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 7 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4975.  1770, Fevereiro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado dando conta da morte do ajudante 
engenheiro Manuel Maria Reynold, no dia 21 de Janeiro e do secretário do governo e juiz da Alfândega, António 
de Campos Rego, no dia 1 de Fevereiro; destacando o zelo e a sabedoria com que lidava com os negócios dos 
negros; informando que nomeara para o posto de oficial maior da secretaria do governo a António Lobo da Costa 
que fora seu secretário particular desde o início do seu mandato, cargo que exercera com zelo, segredo e 
fidelidade, tornando-se assim merecedor daquela promoção; para o cargo de juiz da alfândega propunha os 
nomes do advogado José Coelho de Carvalho ou do coronel da ordenança de [Angola] Francisco António Ribeiro 
que já havia sido nomeado escrivão da mesma. 
Obs.: Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15; corresponde ao nº 7 do extrato do 
mês de Fevereiro de 1770. 
 AHU-Angola, cx. 54, doc. 11 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4976.  1770, Fevereiro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado informando da chegada da galera do 
contrato e das medidas que tomou em cumprimento das ordens régias: apreensão das livranças e selagem das 
portas das casas onde estavam as fazendas do contrato para aferição das taxas a cobrar; informando do 
pagamento das livranças pelos administradores antigos, referindo os negócios e as dívidas do contratador 
Domingos Dias; enviando um mapa de rendimento dos contratadores de 1766 a 1769; propondo mudança na 
regularidade da navegação dos navios com fazendas para o resgate dos escravos, pois os atrasos influíam 
negativamente naquele negócio; alertando que essa medida seria lucrativa para a Fazenda Real, para os 
contratadores e para os povos; informando a necessidade de grande quantidade de moeda provincial, cujas 
razões enviara em carta dirigida ao conde de Oeiras; referindo a existência de grandes porções de marfim que 
aguardavam a chegada de navios.  
Obs.: Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15; corresponde ao nº 8 do extrato do 
mês de Fevereiro de 1770; anexo: mapa  
AHU-Angola, cx. 54, doc. 8 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

4977.  1770, Fevereiro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre o estado de paz e de sossego 
que se vivia em Angola; referindo a abundância de alimentos, da aplicação da justiça conforme ordens régias; a 
liberdade do comércio; informando o desenvolvimento das obras de construção da fábrica de ferro; alertando para 
necessidade da vinda dos mestres para darem continuidade ao trabalho na fábrica; dando conta do estado das 
povoações estabelecidas no sertão de Benguela; a Fazenda Real bem gerida e as fortificações de Luanda 
concluídas, faltando apenas mais gente para as povoar e desenvolver. 
Obs.: Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15; corresponde ao nº 9 do extrato do 
mês de Fevereiro de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 10 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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4978.  1770, Fevereiro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a recepção de notícias da corte 
após um interregno 15 meses; referindo as preocupações que tivera com a perda de um navio de nacionalidade 
desconhecida, no mês de Outubro, que deu à costa nas praias dos Macurócas ao sul do Cabo Negro nas praias 
dos Macurócas; sobre o estado de saúde do [inquisidor-mor] Paulo de Carvalho e Mendonça e felicitando-o pelo 
casamento de D. Maria Amália de Daun; sobre a dificuldade em enviar a documentação referente à administração 
dos direitos reais devido ao seu estado de saúde, esperando fazê-lo no próximo navio; referindo que faria cumprir 
as ordens régias relativas à questão da cobrança de impostos sobre [os contratos dos escravos e do marfim], e 
sobre a administração e redução das livranças remetidas pelo conde de Oeiras; dando conta da perda de parte 
do enxofre que reunira para enviar para o Reino, prometendo enviar o restante no próximo navio; agradecendo os 
elogios tecidos pelo secretário de estado sobre os bons serviços em Angola e aproveitando para mais uma vez 
solicitar a sua substituição; sugerindo o envio de um substituto hábil e zeloso que deveria vir apoiado por recrutas 
e casais para prosseguirem o bom trabalho que fizera, dispondo-se a ajudar sempre que fosse solicitado, mas 
desejando mais que tudo sair e recuperar a saúde que se encontrava depauperada. 
Obs.: Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15; Macurócas ou Mucorocas 
habitantes do vale do rio Curoca na região da actual província do Namibe; corresponde ao nº 10 do extrato do 
mês de Fevereiro de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 13 
AHU_CU_001, Cx. , D. 
 

4979.  [ant. 1770, Fevereiro, 7, Luanda] 
REQUERIMENTO do tenente de uma das companhias de Cavalaria de [Luanda] e prático de engenharia, 
Joaquim de Beça Teixeira, natural de Angola, filho legítimo do capitão Manuel de Beça Teixeira e de sua mulher 
D. Antónia Maria da Rosa Coutinho, ao rei [D. José I] solicitando uma mercê em atenção aos seus relevantes 
serviços no hábito de Cristo com a tença de cinquenta mil réis como é costume.  
Obs.: ver CU_CONSULTAS DE MERCÊS GERAIS, cod. 89, fol. 91v; anexo: requerimentos, certidões, 
informação, alvará de folha corrida, auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 14 
AHU_CU_001, Cx. , D. 
 

4980.  [ant. 1770, Fevereiro, 7, Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão de uma das Companhias de Cavalaria de [Luanda] e prático de engenharia, António 
de Beça Teixeira, natural de Angola, filho legítimo do capitão Manuel de Beça Teixeira e de sua mulher D. 
Antónia Maria da Rosa Coutinho, ao rei [D. José I] solicitando uma mercê em atenção aos seus relevantes 
serviços no hábito de Cristo com a tença de cinquenta mil réis como é costume.  
Obs.: ver CU_CONSULTAS DE MERCÊS GERAIS, cod. 89, fol. 93; anexo: requerimentos, certidões, informação, 
alvará de folha corrida, auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 15  
AHU_CU_001, Cx. , D. 
 

4981.  1770, Fevereiro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado sobre a criação das Juntas da 
Fazenda e da Justiça de acordo com a carta régia de 18 de Novembro de 1761, compostas pelo governador, pelo 
ouvidor como provedor e pelo juiz de fora como procurador; alertando que com o aumento da complexidade dos 
negócios e da administração dos direitos reais, faz-se necessário aumentar o número e qualidade dos ministros.  
Obs.: Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15; corresponde ao nº 11 do extrato do 
mês de Fevereiro de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 16 
AHU_CU_001, Cx. , D. 
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4982.  1770, Fevereiro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado agradecendo o reconhecimento pelo 
desempenho das suas funções em Angola assim como dos povos e dos negociantes pelo fim do contrato e 
consequente concorrência comercial; alertando que não haveria prejuízo em relação aos pagamentos que os 
contratadores deviam fazer, uma vez que havia o suficiente para saldar as dívidas; alertando que os 
administradores haviam mostrado os lucros obtidos, quer dos direitos dos escravos e do marfim, como das 
fazendas introduzidas em Angola; sobre a morte do secretário do governo e de ter nomeado para o substituir o 
seu secretário particular; assegura o cumprimento das ordens sobre os navios estrangeiros nas costas de Angola, 
justificando-se com o propósito de ali se abastecerem, fazerem reparações ou cuidarem dos doentes, e das suas 
diligências para os impedir de fazer contrabando; intercedendo para o regresso ao Reino do médico Francisco 
Damião Cosme Vilela que mandara vir, dizendo que o mesmo vivia na miséria e sem doentes para tratar, porque 
ao tentar curar as doenças com sangrias e água da Inglaterra os doentes africanos morriam deixando por isso de 
o procurarem; fazendo votos para que os animais enviados chegassem vivos; informando da remessa de enxofre 
que seguiu via Pernambuco; sobre o fim da construção da fábrica de ferro, e do envio das plantas da mesma, 
para conhecimento da dimensão da obra e para o entendimento da necessidade de mestres para o 
desenvolvimento da fábrica; informando do desenvolvimento e crescimento populacional das povoações de 
Benguela; pedindo mais uma vez a sua substituição. 
Obs.: Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15; corresponde ao nº 12 do extrato do 
mês de Fevereiro de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 17 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4983.  [Post. 1770, Fevrereiro, 8, Lisboa] 
EXTRATO dos ofícios e cartas do governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa 
Coutinho, escritas ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado] no 
mês de Fevereiro de 1770. 
Obs.: Francisco Xavier de Mendonça Furtado morre em 1769, Novembro, 15, sendo nomeado para o lugar 
Martinho de Melo e Castro, em 1770, Janeiro, 4. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 18 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4984.  1770, Março, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], saudando o conde e a sua 
família, dando conta do cumprimento das ordens régias; a remoção do contrato, o pagamento das livranças e a 
introdução de uma moeda segura deram um novo alento ao negócio e livraram os povos da tirania do contrato; 
solicitando o envio de homens quer para povoar como para casar com as viúvas, muitas delas ricas e que não 
tinham quem zelasse pelos seus negócios; sobre a presença dos franceses na costa norte de Angola, questão 
apresentada ao secretário de estado, e que com a expulsão, em 1723, dos franceses, ingleses e holandeses 
daqueles portos fez com que se deixasse de fortificá-los e guarnecê-los; sugerindo dois princípios que visavam 
melhorar e rentabilizar quer o negócio do comércio escravo, quer os negócios com os povos, que evitaria que 
recorressem ao comércio com os estrangeiros,  contribuindo para isso o baixo preço dos escravos da Costa da 
Mina, o fim do trato com a Colónia do Sacramento, as despesas de defesa e fortificação de Angola face às 
invasões e pirataria, a deserção das tropas, os degredados, o comércio do tabaco; realçando a necessidade do 
envio de dois ministros, um para provedor da Fazenda e outro para ouvidor, em virtude do aumento dos negócio, 
advertindo que os mesmos deveriam ter experiência e conhecimento das funções que iam ocupar, pedindo ainda 
que essa nomeação só ocorresse depois da sua chegada ao Reino, a fim de esclarecer pessoalmente o que 
entendia ser melhor para o recrutamento desses oficiais. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 20 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4985.  1770, Abril, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a morte do 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier [de Mendonça Furtado] e do [inquisidor-mor] Paulo 
de Carvalho [e Mendonça] e enviando os pêsames ao conde e a sua família; dando conta do envio da conclusão 
da extinção do contrato [dos direitos dos escravos e do marfim] pelo capitão Domingos Furtado; reafirmando a 
necessidade de ser substituído devido ao seu estado de saúde; o estado de paz e das muitas mortes que 
ocorreram tanto em Luanda como em Benguela deixando as fortalezas sem guarnição, solicitando por isso o 
envio de homens saudáveis e capazes.  
AHU-Angola, cx. 54, doc. 21 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4986.  1770, Maio, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao rei [D. José I] em 
cumprimento da provisão de 8 de Março de 1762 para informar acerca da carta  do provedor da Fazenda Real de 
Angola [desembargador Manuel Pinto da Cunha e Sousa] em que representava a deterioração em que ficaram 
alguns ofícios depois da ordem régia de 22 de Novembro de 1761, que ordenava a cessação dos emolumentos 
que se extraíam das fazendas com que eram dadas fardas aos militares.  
Obs.: m. est.; ver consulta em AHU_CU_001, Cx. , D. ( cx. 61, doc. 98; cx. 51, doc. 22; cx. 54, doc. 3; cx. 49, doc. 
66; cx. 48, doc. 59 de 1778, Dez, 11) 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 22 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4987.  1770, Maio, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao rei [D. José I] em 
cumprimento da provisão de 6 de Março de 1769  para informar acerca da nova regulação do contrato dos 
escravos que tinha proposto em benefício da Fazenda Real, do comércio e dos povos; referindo igualmente a 
recepção da carta régia de 5 de Agosto e as ordens do conde de Oeiras, ministro e secretário de estado, como 
inspector do Real Erário, de 14 e 18 de Agosto, que davam conta da extinção da antiga administração dos 
arrematadores do contrato dos direitos dos escravos e do marfim.  
AHU-Angola, cx. 54, doc. 23 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4988.  1770, Maio, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro enviando as contas do terreiro público de Luanda, 
relativas às entradas e saídas de farinhas e feijão, e respectivos impostos, nos anos de 1768 e 1769, em 
cumprimento das ordens régias. 
Anexo: relação 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 24 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4989.  1770, Junho, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da diligência que mandara efectuar ao 
mestre da embarcação Santa Ana e Almas, António Pereira, com derrota de Luanda ao porto de Cabinda, para 
averiguação duma notícia que alertara para entrada de dois mil franceses em duas naus, informando que apenas 
foi encontrada uma pequena embarcação que se afastou da costa assim que avistou a embarcação portuguesa; 
alertando para a falta de gente e soldados para a defesa de Benguela, devido aos que pereceram com as 
grandes chuvas, depois de 6 anos de seca, solicitando remédio para a falta de soldados para a defesa de Angola 
Obs.: Corresponde ao nº 1 do extrato de ofícios de 1770; anexo: derrota, outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 26 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4990.  1770, Junho, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o envio de um caixão pelo capitão da corveta 
Santo António, Domingos Furtado de Mendonça, com o resultado da extinção do contrato da saída dos escravos, 
com todas as livranças e fórmulas que estavam nos cofres e nas mãos dos particulares, com distinção das 
classes tal como vinha estipulado nas ordens régias de 5, 14 e 18 de Agosto de 1769. 
Obs.: Corresponde ao nº 24 do extrato de ofícios de 1770; anexo: recibo, outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 25 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4991.  1770, Junho, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o enxofre da mina e fardos de gife que 
seguiam com o capitão Domingos Furtado de Mendonça na corveta Santo António. 
Obs.: Corresponde ao nº 25 do extrato de ofícios de 1770; anexo: conhecimento (impresso), conta, outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 30, 29 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4992.  1770, Junho, 3 São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO da Junta da Fazenda Real de Angola ao [secretário de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo] dando conta das diligências tomadas pela Junta da Fazenda Real de Angola 
no cumprimento das ordens régias relativas à extinção da administração do contrato da saída dos escravos e do 
marfim; enumerando as acções que fizera: o sequestro imediato dos bens do contrato; notificação dos 
administradores para execução das livranças depositadas nos cofres, nomeadamente, no cofre da Fazenda Real, 
no das Missões, o dos bens confiscados aos denominados jesuítas, e o modo como os satisfizeram; as 
providências tomadas pela Junta da Fazenda para a boa administração dos direitos reais sobre os escravos e 
marfim de Luanda e Benguela, a criação  de novos ofícios  e o acrescentamento de ordenados em Luanda e 
Benguela que garantem a boa administração dos direitos de saída dos escravos, do marfim, dos subsídios e dos 
molhados, conforme as ordens e assentos da Junta da Fazenta, e a conta dos efeitos do marfim e escravos de 
1734 a 1769 que envia; conveniência dos navios com escravos e marfim de Benguela irem directos ao Brasil sem 
passarem por Luanda; necessidade de moeda provincial e na maior parte em prata; advertindo para a 
necessidade de uma escala regular da nau da Índia tanto em Angola como no Brasil de modo a garantir-se o 
rendimento do comércio das fazendas dos negociantes e evitarem-se os atrasos na execução dos pagamentos; 
solicitando igualmente o envio regular para Luanda e Benguela dos livros das letras dos despachos e daqueles 
que a Junta da Fazenda Real usa para o pagamento das suas dívidas; propondo por último que a Companhia e a 
Junta do Comércio animem o comércio das fazendas de negros vindos da Índia, que antes eram feitas com os 
administradores do contrato.   
Obs.: Corresponde ao nº 26 do extrato de ofícios de 1770; anexo: ordens, assentos (cópias), mapa do rendimento 
das embarcações que saíram dos portos de Luanda e Benguela transportando escravos e marfim para os portos 
do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, durante o ano de 1769. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 28, 1; cx. 53, doc. 84 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4993.  1770, Junho, 3, [Lisboa] 
OFÍCIO do [oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino e Mercês] João Baptista de Araújo ao 
[secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de Lavre, sobre o [secretário de estado do Reino e 
Mercês], conde de [Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo], lhe ter ordenado participar ao [Conselho 
Ultramarino] para remeter as condições com que a chapa de cobre para a moeda de Angola foi arrematada a 
Jacob Pedro Strauss, assim como os padrões em que foram estabelecidas as mesmas condições. 
Obs.: O Conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo é, por Decreto de 16 de Setembro de 1769, o 1º 
Marquês de Pombal. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4994.  1770, Junho, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo] solicitando a sua urgente 
substituição no cargo,  tendo em conta o serviço prestado no Reino e no governo de Angola, e a sua debilitada 
saúde face ao rigor do clima de Angola. Acrescenta ter adoecido gravemente com perigo de vida como comprova 
por certidão do médico Francisco Damião Cosme. 
Obs.: Corresponde ao nº 37 do extrato de ofícios de 1770;  o Conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e 
Melo, é por Decreto de 16 de Setembro de 1769 o 1º Marquês de Pombal; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 31 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4995.  [ant. 1770, Junho, 22, Luanda] 
REQUERIMENTO do alferes José Filipe Constantino de Witemberg, natural de Lisboa e sobrinho do coronel João 
Monteiro de Morais, ao rei [D. José I] solicitando provisão de licença por tempo de um ano para que o governador 
e capitão-general de Angola o autorizasse a deslocar-se a Lisboa, em companhia da sua mulher, para tratar da 
sua saúde e amparo da sua casa e  suas irmãs e irmão, visto ter falecido sua mãe, Violante Maria Freire, viúva do 
seu pai João Constantino de Witemberg, natural da Alemanha. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 32 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4996.  1770, Julho, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do encarregado do governo económico e escrivão da fragata Nossa Senhora da Penha de França, José 
Alves de Lima ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] relatando a viagem 
que a dita fragata, acompanhada da nau de viagem Nossa Senhora da Caridade e São Francisco de Paula, 
fizeram com destino a Goa, passando no Rio de Janeiro, Angola e vila de Moçambique.  
AHU-Angola, cx. 54, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4997.  1770, Julho, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando o estado de paz e abundância de frutos 
em Angola, mas com muitas mortes devido a doença, pelo que  havia falta de recrutas para as guarnições das 
fortalezas nem para a nau da Índia, não havendo nem carpinteiro nem pedreiro; aguarda a chegada de um navio 
do Porto com a esperança que trouxesse recrutas para a defesa da nau da Índia; necessidade imediata de ao 
menos 1000 homens e a maior parte casados, e a conveniência que fossem enviados todos os anos 100 homens 
capazes para povoamento, defesa, comércio e fábricas, para provimento dos ofícios, assim como oficiais, 
engenheiros feitos, artilharia e munições; uma vez que não podia contar unicamente com os soldados pretos;  
solicitando a substituição no cargo  devido à debilitada saúde face ao rigor do clima de Angola, tendo adoecido 
gravemente com perigo de vida como comprova por certidão do médico Francisco Damião Cosme. 
 Obs.: Corresponde ao nº 2 do extrato de ofícios de 1770; anexo: certidão, outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 39, 42 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

4998.  1770, Julho, 8 São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da chegada inesperada de 2 naus da 
Índia, a primeira de viagem Nossa Senhora da Caridade e São Francisco de Paula, capitão Nicolau Fernandes, 
chegou em bom estado, a segunda nau Nossa Senhora da Ajuda, comandante Tomás de França, doente e 
moribundo, chegou com 3 bombas avariadas, uma ruptura no casco, que já tinha sido referenciada desde Goa de 
onde partira, e com um relato de viagem atribulado tendo encalhado num lugar chamado Quimina, ao sul de 
Benguela; a recusa dos mestres, pilotos e calafates de uma vistoria à referida nau para reparação das avarias, 
alegando falta de dinheiro que tinham para esse serviço e que só o fariam na Bahia, às custas de Manuel 
Caetano.    
Obs: Corresponde ao nº 3 do extrato de ofícios de 1770; anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 43 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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4999.  1770, Julho, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da arribada em Benguela de uma 
fragata francesa guarnecida de tropas e com água aberta pedindo auxílio, justificando ter passado o Cabo Horn 
com viagem de 3 anos, tratando-se na realidade da nau por que esperava o corsário que tem corrido nesta costa; 
recusou-lhe auxílio e partiu. 
Obs.: Corresponde ao nº 4 do extrato de ofícios de 1770; anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 40 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5000.  1770, Julho, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro tecendo considerações acerca da aplicação do 
novo método de exploração do comércio e dos direitos reais; referindo a importância de uma escala regular na 
actividade do comércio escravo e do negócio das fazendas de negros; o seu reflexo na venda imediata dos 
produtos que revertia em lucro para os negociantes e na obtenção regular dos direitos para o Erário Régio; 
alertando que uma das causas da ruína de Angola era a diminuição do preço dos escravos no Brasil, comprando 
os negociantes as fazendas mais caras, morrendo muitos escravos e vendendo os restantes muitos baratos, 
sendo a consequência o empobrecimento dos negociantes; referindo que antes da extinção dos contratadores 
este quadro negativo era iludido pelo recurso que os mesmos faziam ao beneficiarem com o dinheiro dos direitos, 
do lucro das fazendas e dos bens do comércio; mencionando a necessidade de se aproveitar o declínio do 
comércio escravo para o desenvolvimento da agricultura e outros ramos do comércio, mantendo-se contudo o 
negócio das fazendas trazidas pelas naus da Índia em escalas regulares. 
Obs.: Corresponde ao nº 27 do extrato de ofícios de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 38, 44. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5001.  1770, Julho, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a enviar uma relação dos géneros necessários para 
a ribeira da cidade de Luanda, para o reparo das naus da Índia; solicita o envio do navio em que foram os casais 
de zebras para o Reino, ou outro que sirva para fazer a crena das naus. 
Obs.: Corresponde ao nº 28 do extrato de ofícios de 1770; anexo: relação, outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 41 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5002.  1770, Julho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao [inquisidor-
mor] Paulo de Carvalho e Mendonça exprimindo amizade e regozijo pelo seu restabelecimento após a grave 
doença; expressando o seu pesar pela morte do secretário de estado Francisco Xavier [de Mendonça Furtado]; 
solicitando o seu empenho junto do conde de Oeiras para ser substituído no cargo alegando o tempo de serviço e 
o seu estado de doença.  
AHU-Angola, cx. 54, doc. 45 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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5003.  1770, Julho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo] dando conta das 
diligências que mandou instruir sobre o negociante Luís Cantofer, natural de Madrás, que trouxera na nau [Nossa 
Senhora da] Ajuda [e São Pedro] um carregamento de cerca de dois milhões de réis que pretendia despachar em 
Luanda, e seguir viagem para o Brasil; informando que apesar dos votos favoráveis da companhia, o seu 
despacho final, que junta, não permitiu o prosseguimento da sua viagem com as suas fazendas, mas indicando a 
viagem para Lisboa onde deveria obter autorização régia para comercializar e seguir viagem para o Brasil, em 
acordo com as instruções que o mesmo trazia de Goa; sobre a falta de gente para guarnecer a nau da Índia, 
devido à morte de grande parte da tropa, vitimada por doença; alertando igualmente que aguardava pela chegada 
de um navio do Porto com recrutas para guarnecer a referida nau, caso contrário, esta partiria para a Bahia sem 
guarnição. 
Obs: Corresponde ao nº 5 do extrato de ofícios de 1770;  o Conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo 
é, por Decreto de 16 de Setembro de 1769, o 1º Marquês de Pombal; anexo: despacho, outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 46, 47, 36 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5004.  1770, Julho, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro congratulando-se pela sua nomeação em secretário 
de estado; solicita a sua substituição no cargo  alegando o tempo de serviço e o seu estado de doença. 
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 48 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5005.  1770, Julho, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a chegada na nau Nossa Senhora da Ajuda 
e São Pedro de Alcântara, que foi com comércio de Manuel Caetano, e da Corte veio o negociante Luís Cantofer, 
natural de Madras, com sua mulher e filha, com um carregamento que avalia em cerca de dois milhões de réis 
que pretendia vender  o que pudesse em Luanda, e seguir viagem para o Brasil para aí estabelecer casa de 
negócio, ao que os negociantes portugueses apresentaram requerimento solicitando a proibição do mesmo 
vender as suas fazendas em Luanda, por ser estrangeiro e vassalo de Inglaterra, e pelo prejuízo que lhes 
causaria ao vender mais barato, e encher o mercado de fazendas, e o despacho que emitiu referindo as diversas 
soluções tendo em conta o facto do navio em que viera se encontrar em mau estado e em desordem, o estado 
de gravidez da sua mulher, e a necessidade de se acautelar os direitos para o Erário Régio e o contrabando. 
Obs.: corresponde ao nº 6 do extrato de ofícios de 1770; anexo: requerimento, outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 49, 50, 35 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5006.  1770, Julho, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo] solicitando que o médico 
Francisco Damião Cosme Vilela regressasse ao Reino na sua companhia quando fosse substituído no cargo, 
conforme promessa do falecido secretário de estado Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em virtude do 
mesmo não gozar de boa reputação junto dos curandeiros de Angola, que recusavam os seus métodos de 
tratamento, correndo por isso o risco de morrer de fome caso o não acolhesse em sua casa. 
Obs.:  o Conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo é, por Decreto de 16 de Setembro de 1769, o 1º 
Marquês de Pombal; corresponde ao nº 7 do extrato de ofícios de 1770 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 53 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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5007.  1770, Julho, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao rei [D. José I] 
em resposta à provisão de 6 de Março de 1769 que mandava informar sobre a conta que deu o provedor da 
Fazenda Real de Angola, [desembargador Manuel Pinto da Cunha e Sousa] em 2 de Novembro de 1765, acerca 
do método com que o ex-governador António de Vasconcelos mandou fardar as tropas no ano de 1762, e 
descontos que lhes fez em benefício da Fazenda Real, e propondo a remessa regular dos fardamento e aumento 
dos soldos das tropas de Cavalaria e Artilharia. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, cod. 554, fols. 235-239; anexo: cartas e mapas. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 51, 34 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5008.  1770, Julho, 11, Angola 
OFÍCIO do escrivão da nau Nossa Senhora da Caridade e São Francisco de Paula, João António Tusem , e do 1º 
piloto Nicolau Francisco da Fonseca, ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, [Martinho de Melo e Castro] 
relatando os acontecimentos da sua viagem de regresso ao Reino, após a sua saída de Goa no dia 17 de 
Fevereiro de 1770; sobre a ajuda que prestou à nau Nossa Senhora da Ajuda [e São Pedro de Alcântara] quando 
a mesma encalhou em Salinas, 7 léguas a sul de Benguela, a passagem pelo porto de Luanda; referindo que 
nessa nau seguia um negociante estrangeiro Luís Cantofer, sua família e numerosas fazendas que pretendia 
vender em Angola, mas que fora recusado pelas autoridades da alfândega daquele porto; sobre a orientação para 
que se transferisse o negociante, a sua família e as fazendas para a sua nau; envia relação das praças e 
pessoas, e presos embarcados em Goa, além da guarnição composta de 190 praças chegados bem de saúde ao 
porto de Luanda, e destes 75 estão hospitalizados em Luanda, e alguns quase a morrer devido ao clima de 
Angola, pelas doenças e mortes que causava aos estrangeiros. Nota sobre consistir os muitos trabalhos dos 
navegantes em estarem privados de viajar directos aos portos do Brasil, como antes se permitia; “política 
contrária à prática geral de todas as nações comerciantes”. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 52 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5009.  1770, Julho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao rei [D. José I] 
sobre o cumprimento da resolução, dada em consulta de 16 de Abril de 1768, que ordena que as fazendas 
remetidas do estado da Índia por conta da Fazenda Real não paguem  o direito de 10 por cento na Alfândega de 
Angola.  
Anexo: provisão (cópia) e ofícios.  
AHU-Angola, cx. 54, doc. 54 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5010.  1770, Julho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a presença frequente de navios ingleses e 
franceses na enseada do Cabo Negro, em busca de escravos; necessidade de reforço militar para enfrentar e 
afastar esses estrangeiros; referindo que na falta de gente e artilharia para garantir a defesa da costa criara uma 
povoação, Alva Nova no centro do sertão, dando instruções ao juiz da mesma para que junto dos sobas tudo 
fizesse para que assinassem o termo de ratificação de posse de Cabo Negro e todas as terras do seu distrito, que 
impedia a usurpação da região por estrangeiros e legitimasse o direito de posse. 
Obs.: Corresponde ao nº 8 do extrato de ofícios de 1770, anexo: termo 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 55 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5011.  1770, Julho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta do estado de paz e abundância de 
frutos em Angola, assim como do cumprimento regular das ordens régias. 
Obs.: Corresponde ao nº 9 do extrato de ofícios de 1770; anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 56 
AHU_CU_001, Cx. , D.  
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5012.  1770, Julho, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, , ao [secretário 
de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo]  a enviar relação do marfim 
remetido de  Janeiro a Agosto de 1770 às Mesas da Inspecção dos portos do Brasil para estes os enviarem ao 
tesoureiro da Casa da Índia sob ordem do Erário Régio; referindo que se as viagens das naus da Índia fossem 
regulares far-se-ia apenas uma remessa e diminuíam-se os fretes nos carretos no Brasil, uma vez que a carga 
iria directamente para o Reino; refere que na sua correspondência tem dado conta do modo de animar o 
comércio e a extração de escravos, a falta de população e as continuas mortes devido ao clima de Angola, a sua 
débilitada saúde e a esperança de voltar à sua casa e família.  
Obs.: o Conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo é, por Decreto de 16 de Setembro de 1769, o 1º 
Marquês de Pombal; anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 57 
AHU_CU_001, Cx. , D. .. 
 

5013.  1770, Julho, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÂO das cartas e ofícios do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa 
Coutinho, ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro enviadas em saco de 
correio, sendo uma carta particular, três de negócios da Fazenda Real e nove de negócios políticos.  
AHU-Angola, cx. 54, doc. 58 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5014.  [ant. 1770 Julho, 23, Luanda] 
REQUERIMENTO de Bento José de Almeida Lobo ao rei [D. José I] solicitando confirmação da  carta patente 
passada  pelo governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de 
sargento-mor da ordenança de Luanda, devido à promoção de Manuel Rodrigues da Silva no posto de tenente-
coronel da mesma ordenança.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5015.   1770, Agosto, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o falecimento do brigadeiro de Infantaria, 
Francisco Ambrósio Roncally, no dia 5 de Agosto, vindo de Moçambique na nau [Nossa Senhora da] Ajuda, assim 
como do 1º piloto e comandante da mesma nau, Tomás de França. 
Obs.: Corresponde ao nº 11 do extrato de ofícios de 1770 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 63 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5016.  1770, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta ter dado 25 soldados para a guarnição 
da nau da Índia, em que alguns tinham acabado a pena de degredo, e os entregou aos oficiais da Índia que 
vinham de passagem, e não manda oficiais de Angola visto a nau ser comandada pelo 1º piloto e pelo escrivão, 
evitando-se desordens motivadas pelas diferentes graduações destes oficiais.  
Obs: Corresponde ao nº 12 do extrato de ofícios de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 66 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5017.  1770, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que por absoluta necessidade de 
oficiais tivera que socorrer-se de um dos desertores que chegaram na nau Nossa Senhora da Ajuda, D. João da 
Silveira, que dizia ser neto de D. Brás da Silveira; alertando ainda para a necessidade de envio de gentes para 
Angola que devido ao elevado número de mortes verificada nos últimos 2 anos o deixara quase sem oficiais para 
o governo daquela conquista. 
Obs.: Corresponde ao nº 13 do extrato de ofícios de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 64 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5018.  1770, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta do estado de paz e abundância de 
frutos em Angola, do normal desenvolvimento de todas as áreas do seu governo; alertando para o seu estado 
precário de saúde e solicitando a sua substituição no cargo de governador. 
Obs.: Corresponde ao nº 14 do extrato de ofícios de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 65 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5019.  1770, Agosto, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o envio dos presos que haviam chegado na 
nau da Índia.  
Obs.: Corresponde ao nº 15 do extrato de ofícios de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 67 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5020.  1770, Agosto, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as providências tomadas em relação à nau 
[Nossa Senhora da] Ajuda que seguia viagem para a Bahia em mau estado, por decisão dos oficiais da mesma 
que recusaram reparar a nau alegando falta de dinheiro; remetendo os termos relativos às vistorias que mandara 
proceder; informando o estado de desordem que se vivia naquela nau. 
Anexo: termos, outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 68, 69 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5021.  1770, Agosto, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro mencionando a importância da escala regular das 
naus da Índia no porto de Luanda; referindo que a venda das fazendas das naus da Índia animava o comércio e 
fazia aumentar os proventos da Fazenda Real; destacando o aumento dos cabedais para o Erário Régio, 
animação do comércio local e com o Brasil, sobretudo porque o preço dos escravos sofrera naquela região uma 
baixa. 
Obs.: Corresponde ao nº 16 do extrato de ofícios de 1770; anexo: outra via.  
AHU-Angola, cx. 54, doc. 70, 71 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5022.  1770, Agosto, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o relatório, remetido ao anterior secretário de 
estado, acerca do controlo das existências das fardas a ser feito de 2 em 2 anos, e do envio do mapa das tropas 
de Angola; referindo que não existiam sobras de fardas, porque as remessas vindas do Reino eram muito 
irregulares, existindo sempre falta de fardas e a necessidade de se adquirir localmente com prejuízos para o 
Erário Régio; propondo as cores azul ou o encarnado para as fardas; respondendo ao número de tropas 
existentes em Angola referia dois factos: 1º na fase da conquista e no tempo em que a Europa estava em paz 
definira-se mil homens para Angola: 2º na conjuntura de 1770 tendo em conta as disputas territoriais pelos 
europeus, franceses e ingleses, que perigavam a costa angolana, a existência de mais portos e presídios para 
guarnecer, a atracção de civis paisanos no comércio de escravos, e por último, a necessidade de mais tropa para 
o sertão, exigia o aumento do envio de tropas; alertando para o reduzido número de tropas europeias e a 
existência de um grande número de tropas africanas, pretos e mulatos, e a necessidade de se prover as 
capitanias de Luanda e Benguela de tropas europeias, assim como de cavalos, artilharia e munições bem como 
de dois corsários para guardar a costa e afastar a pirataria do contrabando de estrangeiros.  
Obs.: Corresponde ao nº 32 do extrato de ofícios de 1770; anexo: ofício (cópia), outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 72, 74 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5023.  1770, Agosto, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo] solicitando a sua 
substituição no cargo alegando o tempo de serviço de 7 anos e as inúmeras dificuldades e desgaste físico 
provocado pela dureza do clima. 
Obs.:  o Conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo é, por Decreto de 16 de Setembro de 1769, o 1º 
Marquês de Pombal. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5024.  1770, Agosto, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que tendo já dado conta ao anterior 
secretário de estado, D. Francisco Xavier de Mendonça Furtado, da morte do juiz da alfândega, António de 
Campos Rego, lhe propusera para este lugar o advogado José Coelho de Carvalho ou o escrivão da mesma, 
Francisco António Ribeiro, e por morte do primeiro proveu interinamente o segundo, e para o lugar deste Manuel 
Cardoso da Silva. 
Obs.: Corresponde ao nº 17 do extrato de ofícios de 1770; anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 75, 76 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5025.  1770, Agosto, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a ida do negociante estrangeiro Luís Cantofer 
na nau de viagem, tendo manifestado pretender a Fábrica de Ferro com privilégio exclusivo, pagando ele todas 
as despesas até então feitas, para estabelecer comércio com a Índia, tendo-lhe escrito a carta que remete; refere 
ser uma solução temporária; destacando igualmente que caso esta proposta não fosse aceite se deveria 
ponderar entregar ao dito Luís Cantofer, depois de se tornar vassalo de Portugal como era sua intenção, a 
administração da fábrica por lhe reconhecer inteligência e viveza necessária para avançar com os trabalhos; 
lembra a importância da fábrica e os sacrifícios e trabalhos que tivera com a sua edificação; solicita mais uma vez 
a sua substituição no cargo. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 45 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5026.  1770, Agosto, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta do falecimento em Luanda do escrivão 
da nau [Nossa Senhora da] Caridade, João António Tusem, e que dera instruções ao piloto e comandante da 
nau, Nicolau Fernandes da Fonseca, para escolher um substituto capaz de servir aquele lugar, tendo sido 
escolhido o escrivão Manuel Cardoso que vinha  de pasasgem na nau de transporte.  
Obs.: Corresponde ao nº 18 do extrato de ofícios de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 77 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5027.  1770, Agosto, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da recusa de Manuel Ferreira dos 
Santos em aceitar nomeação para o governo de Caconda donde tinha saído por culpas em devassa, tendo 
nomeado em seu lugar o capitão de Infantaria José António Rigueira por reunir as qualidades necessárias para o 
cargo; ter nomeado Francisco Xavier de Andrada para o presídio de Ambaca, o tenente de cavalos Feliciano 
Pinto para o presídio de São José de Encoge, em substituição de Francisco Alves Rodrigues por incapacidade e 
fraqueza de espírito deste, e  o tenente António de Ornelas e Vasconcelos, filho do ajudante de ordens do 
governo João Miguel de Ornelas e Vasconcelos para a Companhia de Infantaria em substituição do capitão  José 
António Rigueira.   
Obs.: Corresponde ao nº 33 do extrato de ofícios de 1770; anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 78 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5028.  1770, Agosto, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro renovando as felicitações pela sua nomeação para a 
Secretaria de Estado e solicitando a sua substituição no cargo tendo em conta a duração do seu governo, a 
debilidade da sua saúde e desamparo de seus filhos e casa. 
Obs.: Corresponde ao nº 41 do extrato de ofícios de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 79 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5029.  1770, Agosto, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho  ao [secretário de 
estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo] expressando a sua 
consternação pelo atentado ao rei [D. José I], noticiada pela carta de 19 de Dezembro de 1769, e solicita vista e 
entrega da carta que dirige ao rei. 
Obs: Correspondem aos nº 20 e 19 do extrato de ofícios de 1770; o Conde de Oeiras, Sebastião José de 
Carvalho e Melo é, por Decreto de 16 de Setembro de 1769, o 1º Marquês de Pombal; anexo: carta.  
AHU-Angola, cx. 54, doc. 81, 80. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5030.  1770, Agosto, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da entrada de uma balandra inglesa 
que ancorou na baía ao sul de Benguela, as ordens que deu ao capitão-mor para os expulsar e os episódios que 
se seguiram; alertando que face à presença regular de navios franceses e ingleses, sendo estes mais atrevidos, 
na costa de Angola, é necessário o envio do Reino de dois corsários bem equipados  de homens, artilharia e 
munições para patrulhamento da costa e evitar-se o comércio e captura de escravos por estrangeiros; espera 
regressar com vida ao Reino para melhor informar as melhores providências a tomar contra a pirataria que 
aumentou após a paz. 
Obs.: Corresponde ao nº 21 do extrato de ofícios de 1770; anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 83, 84 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5031.  1770, Agosto, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que foi executado o novo regulamento, 
parecendo-lhe que os conselhos de guerra não se deviam praticavam do mesmo modo que no Brasil, solicitando 
para isso ordem régia; propondo para o cargo de auditor das tropas de Angola a um dos ministros ou um dos 
advogados da terra, sendo estes mais desembaraçados. 
Obs.: Corresponde ao nº 34 do extrato de ofícios de 1770; anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 85 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5032.  [post. 1770, Agosto, 28, Lisboa] 
REQUERIMENTO do tenente Henrique Borges de Figueiredo, do Regimento do conde do Prado, D. Lourenço de 
Lencastre, ao rei [D. José I]  solicitando  a patente e soldo de capitão de Cavalaria agregado na plana da corte, à 
semelhança do que se tem praticado com os seus antecessores, tendo em conta os serviços prestados e estar 
provido pelo governador nomeado para Angola [António de Lencastre]. 
Anexo: certidão com selo de lacre. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 82 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5033.  1770, Agosto, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a partida do comerciante Luís Cantofer, com 
parte das suas fazendas, na nau da Índia, [Nossa Senhora da] Caridade [e São Francisco de Paula], deixando 
sua mulher, quase a parir, um cunhado, quase português, e um inglês; vão  para a Bahia as muitas loiças e 
outras fazendas na nau da Índia [Nossa Senhora da] Ajuda [e São Pedro de Alcântara], conforme certidão do 
patrão-mor José Francisco, e de tudo informará o  conde de Povolide [governador e capitão-general da Bahia, 
Luís José da Cunha Grã Ataíde e Melo]; ficam em Luanda as loiças e fazendas avariadas para entregar ao 
mesmo Luís Cantofer, após sentença do ouvidor-geral. 
Obs.: Corresponde ao nº 22 do extrato de ofícios de 1770; anexo: relação e certidão, outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 86 e cx. 61, doc. 85 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5034.  1770, Agosto, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o despacho que fizeram no porto de Luanda, 
as naus da Índia Nossa Senhora da Caridade e São Francisco de Paula, e Nossa Senhora da Ajuda e São Pedro 
de Alcântara, dirigido ao provedor da Casa da Índia.  
Obs.: Corresponde ao nº 30 do extrato de ofícios de 1770. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 87 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5035.  1770, Agosto, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo a relação das despesas  feitoria real 
com nau da Índia, Nossa Senhora da Caridade e São Francisco de Paula, incluindo o Bispo eleito de Alicarnaz e 
5 religiosos, todos presos vindos da Índia, pelo que vai assistida do necessário e provida de mantimentos. 
Obs.: Corresponde ao nº 31 do extrato de ofícios de 1770; anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 88 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5036.  1770, Setembro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a saída  do porto Luanda de duas naus da 
Índia, e deu vinte barris de pólvora para a nau de viagem, pela extrema necessidade e  o comandante alegar que 
a pólvora da Índia não prestava;  sobre as acções de graças que mandou realizar, conforme carta ao Cabido que 
envia, em agradecimento por o rei ter saído ileso do atentado de 3 de Dezembro de 1769. Acrescenta que ficou 
sem pólvora e solicita pólvora, homens e artilharia do Reino. 
Obs.: Corresponde ao nº 23 do extrato de ofícios de 1770; anexo: carta (cópia) 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 89 
AHU_CU_001, Cx. D..  
 

5037.  [ant. 1770, Setembro, 3, Lisboa] 
REQUERIMENTO do armador-mor D. José Francisco da Costa e Sousa ao rei [D. José I], solicitando provisão 
para vencer os soldos do cargo para se acha nomeado, governador e capitão-general de Angola, desde o dia do 
embarque, tal como fora concedido aos seus antecessores.  
Anexo: decreto, bilhete, aviso. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 90, 60, 62 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5038.  [post. 1770, Setembro, 13, Lisboa] 
CARTAS e OFÍCIOS dirigidos pela Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar ao governador e capitão-general 
de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, de 9 de Agosto a 13 de Setembro de 1770, acerca do 
fardamento das tropas, do contrato dos direitos dos escravos, da moeda provincial,  as escalas das naus da Índia 
e comércio em Angola e portos do Brasil, o ajuste das contas com os herdeiros dos quatro mestres biscainhos 
falecidos em Angola, e a arrecadação da Fazenda Real em Angola. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 91 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5039.  [ant. 1770, Setembro, 18, Luanda] 
REQUERIMENTO do ajudante de ordens do governo, João Miguel de Ornelas e Vasconcelos, filho do capitão-
mor Manuel de Ornelas e Vasconcelos, natural de Angola, ao rei [D. José I] solicitando juntar a certidão de 
cavaleiro professo da Ordem de Cristo ao papéis em que pede a remuneração dos seus serviços em Angola, e a 
facilidade para renunciar à mercê. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSUTAS DE MERCÊS GERAIS, cod. 89, fol. 100v; anexo: certidão, informação de 
serviços, requerimentos e atestações. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 92 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5040.  [post. 1770, Setembro, 30, Lisboa] 
EXTRATO dos ofícios e cartas particulares do governador e capitão-general de Angola [D. Francisco Inocêncio 
de Sousa Coutinho, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro e ao [secretário 
de estado do Reino e Mercês], Marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo]  de Junho a Setembro 
de1770.  
AHU-Angola, cx. 54, doc. 115 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5041.  [post. 1770, Outubro, 1, Lisboa] 
REQUERIMENTO do soldado da 6ª Companhia do Regimento da 2ª Armada do Reino, Joaquim José Gâmboa 
ao rei [D. José I] solicitando provimento num qualquer posto em Angola, tendo em atenção os 17 anos de serviço, 
ser solteiro, e aos serviços ainda não remunerados de seu pai,  Luís António de Gamboa, que foi ajudante do 
Regimento de Cavalaria Auxiliar no Piauí. 
Obs.: m. est.; anexo: atestações. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 93 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5042.  1770, Outubro, 2, [Lisboa] 
AVISO (minuta) do [secretário de estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e 
Melo], ao [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ordenando que 
Cláudio Xavier de Faria, que seguia para Angola degredado por toda vida, fosse colocado num dos presídios. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 109 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5043.  [post. 1770, Outubro, 6, Lisboa] 
REQUERIMENTO do [escrivão da Tesouraria-mor do Erário Régio] João Henrique de Sousa ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] solicitando a devolução de 547$200 réis pagos a duas 
das famílias dos quatro [mestres biscainhos] que morreram em Angola, que na qualidade de responsável pela 
assistência vira-se na obrigação de satisfazer enquanto não recebesse certidão do pároco, legalizada pelo 
magistrado do país onde faleceram os dois oficiais, como exigia o país de onde eram originários; solicitando 
também que lhe fosse enviado os 600$000 réis que pertenciam aos herdeiros dos outros dois oficiais, conforme o 
seu ajuste, que se achavam na Secretaria de Estado, para se evitar que se procedesse contra o representante de 
Bergara.   
Anexo: recibo e conta (em francês). 
AHU-Angola, cx. 53, doc. 36 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5044.  [ant. 1770, Outubro, 10, Luanda] 
REQUERIMENTO de António da Costa Mouzinho ao rei [José I] solicitando que mandasse desobrigar a fiança 
que deu o seu fiador  [Manuel José de Brito] quando foi provido no posto de capitão-mor do presidio da Caconda, 
visto estar satisfeita conforme a certidão inclusa.   
Anexo:  certidão, carta.  
AHU-Angola, cx. 54, doc. 94 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5045.  1770, Outubro, 15, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I nomeando  Cipriano José da Silva,o porta-bandeira do Regimento de La Lippe [em 
Elvas], no posto de tenente do Regimento de Infantaria de Angola, e o Conselho Ultramarino lhe passe os 
despachos necessários. 
Anexo: recibo, aviso. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 95, 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5046.  1770, Outubro, 15, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I nomeando o capitão do Regimento de Infantaria de Angola, Manuel António Tavares, 
no posto de sargento-mor do mesmo Regimento, ficando agregado até vagar, e o Conselho Ultramarino lhe 
passe os despachos necessários. 
Anexo: lembrete; juntou-se  informação do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e 
Castro] sobre os serviços de  Manuel António Tavares, natural de Lisboa, como capitão de Infantaria de Angola, 
servindo de mestre de Aula e Fortificação desde 15 de Abril de 1768, fez as cartas de todas as costas do reino de 
Angola, regulou a construção da fábrica do ferro de Nova Oeiras, e reduziu a cartas todos os terrenos, rios e 
matos que servem a mesma fábrica, tendo assentado praça de soldado voluntariamente em 13 de Junho de 
1764. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 96;  cx. 52, doc. 18 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5047.  1770, Outubro, 15, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I nomeando o tenente do Regimento de Infantaria de Angola, Albano de Caldas e 
Araújo, no posto de capitão do mesmo Regimento, e o Conselho Ultramarino lhe passe os despachos 
necessários. 
Anexo: lembrete. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 97 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5048.  1770, Outubro, 17, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I nomeando o discípulo do número da Academia Militar da Fortificação,  João Pedro 
Miguéis, no posto de capitão de Infantaria com exercício de engenheiro, por 6 anos em Angola, e o Conselho 
Ultramarino lhe passe os despachos necessários. 
Anexo: aviso, lembrete. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 98, 103 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5049.  1770, Outubro, 17, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I nomeando o ajudante de Infantaria com exercício de engenheiro, Luís Cândido 
Cordeiro, no posto de sargento-mor de Infantaria com o mesmo exercício, por 6 anos em Angola, e o Conselho 
Ultramarino lhe passe os despachos necessários. 
Anexo: avisos. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 99, 104, 105. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5050.  1770, Novembro, 5, [Lisboa] 
DECRETO  do rei D. José I nomeando o cabo de artífice do Regimento da Corte,  Manuel do Nascimento e 
Lacerda, no posto de tenente do Regimento de Infantaria de Angola, ficando agregado até vagar, e o Conselho 
Ultramarino lhe passe os despachos necessários. 
Anexo: aviso, lembrete. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 108, 106 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5051.  1770, Novembro, 15, [Lisboa] 
AVISO (minuta) do [secretário de estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e 
Melo], ao [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ordenando que os 
oficiais, declarados na relação inclusa, que vão por guarnição na sumaca Nossa Senhora  do Carmo e São 
Vicente Ferrer para Angola, regressem nas primeiras embarcaçõesque vierem para o Reino, ou para o Rio de 
Janeiro, e sendo navio mercante que possam vencer soldada ou, não havendo navio que venham na nau de 
guerra que transportaria a ele governador para o Reino. 
Anexo: relação 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 109 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5052.  [ant. 1770, Dezembro, 12, Lisboa] 
REQUERIMENTO do mestre e 1º piloto  da nau São José, Tomás Luís Goulão e Manuel dos Santos ao rei [D. 
José I] solicitando não pagarem o direito dos dez por cento na Alfândega da Bahia, pelas fazendas que trouxeram 
da Índia em 1767, por terem pago fiança na Casa da Índia e os direitos na Alfândega de Luanda, onde fizeram 
escala, visto não terem pago esses mesmos direitos na Alfândega do Rio de Janeiro, em acordo com a provisão 
régia de 28 de Março de 1715.   
Obs.: m.est.; anexo: requerimentos, certidões. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 110 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5053.  [ant. 1770, Dezembro, 12, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Manuel Eleutério de Castro ao rei [D. José I] solicitando quitação do preço e encargos do 
contrato dos escravos de Angola, que rematou Estevão José de Almeida em 1758 no Conselho Ultramarino, para 
os anos de  1760 a 1766, do qual foi sub-estabelecido da sua administração juntamente com seu pai, João de 
Castro Guimarães.  
Anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 110 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5054.  1770, Dezembro, 12, Lisboa 
ALVARÁ DE LEI do rei D. José I declarando as pessoas que devem suceder no caso de falecerem ou 
ausentarem alguns dos governadores e capitães-generais do Brasil, Pará, Angola e Ilhas Adjacenteso de 
propriedade. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 110 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5055.  1770, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro enviando um auto de sumário das testemunhas 
sobre os movimentos dos Ingleses de uma chalupa que ancorou na Baía Farta, em Benguela. Obs.: Corresponde 
ao nº 1 do extrato de ofícios de 1771; anexo: auto. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 114 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5056.  1770, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a pedra verde com que os negros curavam 
as suas chagas, e a possibilidade de haver grandes porções de ouro na Serra do Bende, no norte de Angola, e 
nos domínios de um vassalo rebelde do rei do Congo, conforme já tinha escrito ao [anterior secretário de estado] 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, e que não intentou o comércio por estar Cabinda e Loango em grande 
comércio com os Franceses e Ingleses, porém, sabendo que desde Agosto último, os negros muxilongos, 
espécie de ciganos, haviam estabelecido povoações junto aos domínios de Portugal e da Serra do Bende, 
comerciando com muitas fazendas estrangeiras, enviou um destacamento de Cavalaria para prendê-los e 
afuguentá-los, e ao mesmo tempo a explorar o que havia na dita serra, originando a guerra com os negros e a 
apreensão de muitas armas e pólvora; a dita pedra verde é abundante e parece ser cobre de excelente 
qualidade, de que fazem muito comércio de manilhas e cadeias semelhantes à que envia, sendo no entanto difícil 
aproveitá-lo enquanto houver estrangeiros em Cabinda, Loango e Molembo, ou não forem fortificadas as bocas 
dos rios Ambriz e Zaire. 
Obs.: Corresponde ao nº 2 do extrato de ofícios de 1771;  anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 54, doc. 113, 115 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5057.  1771, Janeiro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a publicação de um bando proibindo os 
negros de hipotecar os filhos e parentes como caução de dívidas, alegando que tais práticas costumeiras tinham 
como consequência serem embarcados como escravos para o Brasil, porque penhorados os que tinham sido 
dados pelos pais ou parentes mais velhos em segurança de dívidas eram confundidos com os legitimamente 
escravos. 
Obs.: Corresponde ao nº 3 do extrato de ofícios de 1771; anexo: bandos (cópias), outra via. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 1, 2 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5058.  1771, Janeiro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que pela carta remetida ao conde de 
Oeiras e pelos mapas ou conta do rendimento dos direitos dos escravos e marfim de Luanda e Benguela, durante 
1770, se podia ver os proveitos obtidos para a Fazenda Real, agora administrados pela Junta da Fazenda Real 
de Angola. 
Obs.: Corresponde ao nº 4 do extrato de ofícios de 1771; anexo: carta (cópia), mapa. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 3 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5059.  1771, Janeiro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao rei [D. José I] 
expondo as razões porque passou a portaria, de que remete cópia, em virtude da qual foi solto da cadeia de 
Luanda, onde se achava há 6 anos, Francisco Pereira Santos, e pago do que lhe devia José dos Santos Torres, 
sócios de uma sociedade comercial. 
Obs.: ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, cod. 554, fol. 238; anexo: ofício (corresponde ao nº 
5 do extrato de ofícios de 1771), portaria (cópia). 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 4, 5 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5060.  1771, Janeiro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao rei [D. José I] 
sobre a execução do aviso de 28 de Abril de 1768,  e as providências que tomou acerca dos abusos  introduzidos 
nos serviços da Fazenda Real e nos jornais dos pretos trabalhadores, que deviam pagar-se a todas as pessoas 
livres que se empreguem no serviço real ou das partes, e a forma com que mandou reparar algumas igrejas de 
Angola.  
Anexo: aviso e portarias (cópias); oficio (corresponde ao nº 6 do extrato de ofícios de 1771), lembrete. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 6, 7; cx. 52, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5061.  [ant. 1771, Janeiro, 12, Golungo] 
REQUERIMENTO do provido no posto de sargento-mor dos moradores do distrito do Golungo, Francisco Xavier 
de Andrade ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente passada pelo governador e capitão-general 
de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no dito posto, que vagou por morte de Francisco 
Rodrigues Fialho. 
Anexo: cartas patentes, lembrete. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 8 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5062.  1771, Janeiro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo mapa da conta da receita e despesa do 
Terreiro de Luanda, referente ao ano de 1770. 
Obs.: Corresponde ao nº 7 do extrato de ofícios de 1771; anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 10 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5063.  1771, Janeiro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo mapa da conta da receita e despesa do 
Hospital de Benguela, referente ao período de 1769-1770. 
Obs.: Corresponde ao nº 8 do extrato de ofícios de 1771; anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 9 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5064.  1771, Janeiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o envio dos ofícios dando conta de tudo 
quanto ocorreu em Angola durante o ano de 1770. 
Obs.: Corresponde ao nº 9 do extrato de ofícios de 1771. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 11 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5065.  1771, Janeiro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a paz e redução de moléstias em Angola, o 
desenvolvimento do comércio após a extinção do contrato de saída de escravos e marfim, a Justiça cumprindo a 
sua missão, a Fazenda Real com mais rendimento, as praças fortificadas, e as igrejas das missões até então 
miseráveis ficam doravante em decência. 
Obs.: Corresponde ao nº 10 do extrato de ofícios de 1771. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 12 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5066.  1771, Janeiro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que embarcara num navio que seguia 
para Pernambuco a mulher de Luís Cantofer, que havia ficado por estar grávida, assim como o irmão e um inglês 
que haviam ficado para a acompanhar. 
Obs.: Corresponde ao nº 11 do extrato de ofícios de 1771. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 13 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5067.  1771, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre se ter encontrado na casa do negociante e 
contratador do sal, João Álvares Ferreira, maços de fórmulas impressas de livranças que por esquecimento do 
mesmo, deixara de entregar, o que logo o fizera o seu testamenteiro, pelo que as remete  em caixote, selado e 
lacrado com o seu sinete, pela escuna de Custódio José Soares ao [vice-rei e capitão-general do Brasil] marquês 
do Lavradio, [António de Almeida Soares Portugal de Alarcão Eça e Melo] para o fazer seguir para o Reino. 
Obs.: Corresponde ao nº 12 do extrato de ofícios de 1771; anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 14 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5068.  1771, Janeiro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as importâncias em dinheiro que enviou ao 
Erário Régio, pela Mesa da Inspecção do Rio de Janeiro, relativas ao primeiro cofre dos denominados Jesuítas, 
ao fardamento do ano de 1770, aos direitos dos fardos de roupas que no ano de 1766 se despacharam por conta 
da Junta do Tabaco vindos na nau da Índia Santo António e Justiça, comandante André de Melo, e a importância 
das cobranças que alguns despachantes das naus da Índia Santo António e Justiça, e São José e Conceição 
ficaram devendo na Casa da Índia, e ainda os direitos do marfim, tudo conforme às ordens do Conde de Oeiras. 
Obs.: Corresponde ao nº 13 do extrato de ofícios de 1771. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 17 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5069.  1771, Janeiro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a apreensão de muitos negros com fazendas 
de contrabando, referindo que as penas decretadas por ordem régia, tais como confisco dos bens, a 
impossibilidade perpétua de exercer o ofício de Justiça ou Fazenda, de receber honra ou dignidade civil, não se 
adequavam aos infractores, não havendo por isso outras penas, ordenara ao capitão-mor de Encoge que os 
fizesse trabalhar nas obras públicas do presídio, por entender ser este o castigo que melhor se adequava face à 
repulsa que os mesmos demonstravam perante essas tarefas; alertando que o combate contra o contrabando nos 
sertões de Angola era uma tarefa que exigia grande ponderação e dispêndio financeiro; sendo necessário 
combater a presença dos ingleses e franceses em Cabinda, Loango e Molembo, fortificar as bocas dos rios 
Ambriz e Zaire e, por último, impedir que os negociantes das ilhas de São Tomé e Príncipe abastecessem os 
navios negreiros dos ingleses e franceses; em face destes problemas, propunha que se criassem tarifas 
cómodas, certas e inalteráveis para a passagem desse tráfego, poupando em guarnição e na paz com o tempo 
que se evitaria com as discórdias na Europa sobre esta região. 
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 15, 18 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5070.  1771, Março, 11, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde da Cunha, [D. António Álvares da Cunha], ordenando pelo Erário Régio se entregasse cada 
mês 4.800 réis a Ana Maria, mãe de João Pedro Miguéis, que embarca para Angola, no posto de capitão de 
Infantaria com exercício de engenheiro, os quais se devem descontar do seu soldo, em Angola, e o Conselho 
Ultramarino passe a ordem necessária para o dito desconto.  
AHU-Angola, cx. 55, doc. 19 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5071.  1771, Março, 13, [Lisboa] 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, ao [governador e 
capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho informando o embarque do padre Frei 
Bernardo do Rosário, religioso da província de Buenos Aires, e ordenando que logo que chegue ao porto de 
Luanda fosse encaminhado para um dos presídios de onde não possa fugir.  
Anexo: ofício (minuta) 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 20 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5072.  1771, Março, 25, Lisboa 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, ao [governador e 
capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho acusando a recepção dos seus ofícios e 
relações, e a aprovação régia das suas providências para a arrecadação da Fazenda Real, o aumento do 
comércio e da segurança de Angola; estar nomeado o armeiro-mor, D. José Francisco da Costa e Sousa, para 
lhe suceder no governo de Angola, devendo, enquanto não for substituído, adiandar e aperfeiçoar o 
descobrimento das minas de ferro e as fábricas para a refinação do ferro e do enxofre, para as quais se enviam, 
pela corveta Nossa Senhora do Carmo, os oficiais militares, mecânicos e voluntários e os instrumentos e materias 
conforme constam das relações; na fábrica da pólvora do Reino e em presença do sargento-mor Manuel António 
Tavares, do capitão Albano de Caldas e Araújo, e dos engenheiros Luís Cândido Cordeiro e João Pedro Miguéis, 
fez-se a refinação das pedras de enxofre vindas de Angola, para que vissem a facilidade com que se faz a sua 
refinação e fazerem uma fábrica em Angola, para o que se envia uma caldeira de ferro coado ou fundido; deverá 
enviar por lastro dos navios que vêm ao Reino as pedras de enxofre em bruto; diligenciar o descobrimento do 
salitre. Acrescenta que por mão do sargento-mor Manuel António Tavares vai a instrução tirada da enciclopédia 
sobre o modo e processo de fundição do ferro. 
Obs.: ver AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, cod. 407, fol. 26-98v; anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 20, 21; cx. 54, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5073.  1771, Abril, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], remetendo certidão de 
todas as ordens recebidas do Reino relativas ao fardamento das tropas, conforme ordem de 9 de Agosto de 
1770; informando que em carta enviada ao secretário de estado, Francisco Xavier de Mendonça, em 5 de 
Fevereiro de 1770, deu conta do destino que dera às sobras do fardamento; alertando para o estado permanente 
de falta de fardamentos que afectava os soldados degredados dos presídios; sobre o envio irregular dos 
fardamentos e do recurso à compra do mesmo localmente, o que onerava as despesas e afectava o Erário Régio; 
adiantando algumas propostas tais como: medidas a tomar em relação ao fardamento e pagamento dos negros 
dos presídios e dos soldados europeus; solicitando o envio de mais praças para Luanda e Benguela, por serem 
diminutos os efectivos existentes para defesa e segurança das mesmas. 
Anexo: mapa, aviso, certidões. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 22 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5074.  1771, Abril, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que devido ao fluxo de navios que 
chegavam e partiam num espaço curto de tempo, apenas enviara ao marquês de Pombal um ofício relativo aos 
negócios do Erário Régio, deixando os demais despachos para o navio que acabara de aportar em Luanda; 
referindo o estado de paz, abundância de frutos da terra, o comércio animado, a Fazenda Real em boa 
arrecadação e muito acrescentada, as tropas em disciplina, as praças fortificadas, a artilharia montada, a fábrica 
do ferro concluída e os sertões em sossego.  
AHU-Angola, cx. 55, doc. 23 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5075.  [ant. 1771, Abril, 17, Luanda] 
REQUERIMENTO do tenente de Artilharia, António Máximo de Sousa e Magalhães, ao rei [D. José I] solicitando 
confirmação da carta patente passada pelo governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de 
Sousa Coutinho no posto de capitão de Artilharia de Luanda, vago por Apolinário Fernandes de Oliveira.  
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE ANGOLA, cod. 546, fol. 218; anexo: carta patente, bilhete.  
AHU-Angola, cx. 55, doc. 24 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5076.  1771, Abril, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a portaria porque mandou, ouvidos os 
práticos e os médicos, regular os mantimentos que dali em diante deviam existir nos navios negreiros a fim de se 
evitar a mortandade das armações dos navios devido à ganância e ao desprezo pela vida humana manifestado 
pelos negociantes de escravos e mestres dos navios.  
Anexo: portaria (cópia). 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 26 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5077.  1771, Abril, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o falecimento do capitão-mor do presídio das 
Pedras, António João de Meneses, informando que o ex-capitão-mor de Ambaca, Manuel Ferreira dos Santos, 
que fora libertado depois de ter sido julgado e considerado inocente pela Junta, recusara o governo do presídio 
de Cambambe ficando vagos os lugares de capitão-mor dos presídios das Pedras e de Cambambe até a 
chegada do novo governador de Angola. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5078.  1771, Abril, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o estado de paz em Angola, mais liberto das 
costumadas doenças, o comércio com grande actividade e proveito dos povos e da Fazenda Real que se acha 
em boa arrecadação e muito acrescentada, a Justiça faz o possível apesar de lenta por haver um só ministro, as 
praças  fortificadas, a artilharia montada e as tropas em disciplina. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 28 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5079.  1771, Abril, 20, Lisboa 
RELAÇÂO do marfim que se tem recebido de Angola até a presente data, do que rendeu em Lisboa, do lucro 
para a Fazenda Real e do que entrou desta conta para o Erário Régio, pelo [contador-geral  da África Ociental, do 
Maranhão e das comarcas do território da Relação da Bahia, do Erário Régio] Manuel Pereira de Faria. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 29 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5080.  [post. 1771, Maio, 2, Lisboa] 
REQUERIMENTO do tenente de Infantaria e comandante da 3ª Companhia do Regimento de que é coronel o 
conde do Prado, Henrique Borges de Figueiredo, ao rei [D. José I] solicitando a patente de capitão de cavalos na 
1ª plana da Corte, indo ocupar o dito posto em Angola como capitão da guarda do governador nomeado, levando 
o mesmo ordem de lhe conceder licença para regressar ao Reino no término do seu governo, e exercitar o dito 
posto de capitão de cavalos na 1ª plana da Corte.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 30 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5081.  [post. 1771, Maio, 2, Lisboa] 
REQUERIMENTO do ajudante de Infantaria com exercício no Regimento de que é coronel o conde do Prado, 
Estêvão Xavier da Costa Veloso ao rei [D. José I] solicitando patente de sargento maior da 1ª plana da Corte, 
indo com a mesma patente para Angola às ordens do governador nomeado, levando o mesmo ordem de lhe 
conceder licença para que pudesse regressar ao Reino no término do seu governo, e exercitar o dito posto de 
sargento maior na 1ª plana da Corte.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 31 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5082.  [ant. 1771, Maio, 4, Lisboa] 
REQUERIMENTO de D. Vicência Mariana Joaquina Roncally, D. Maria Ana Teresa Roncally, D. Catarina Bárbara 
Francisca Xavier Roncally ao rei [D. José I] solicitando, como irmãs e herdeiras do coronel Francisco Ambrósio 
Roncally, falecido em Angola, em 1770, quando regressava  de Moçambique, onde serviu como brigadeiro de 
Infantaria, o resto dos soldos do seu irmão. 
Obs.: m.est.; ver: AHU-Angola, cx. 54, doc. 63.; anexo: instrumento de justificação de testemunhas. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 31-A 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5083.  1771, Maio, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta das chuvas que se abateram por toda 
Angola, causando grandes danos à lavoura e à fábrica de ferro de Nova Oeiras, tendo ficado danificado a rampa 
e a calçada por onde saem as águas do movimento das rodas do engenho da fábrica. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 32 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5084.  [post. 1771, Maio, 23, Lisboa] 
EXTRATO das cartas do governador e capitão-general de Angola, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho,  de 
18 e 19 de Abril e de 23 de Maio de 1771, ao  rei [D. José I], pelo seu Conselho Ultramarino, e chegadas em 
Outubro do mesmo ano.  
AHU-Angola, cx. 53, doc. 88  
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5085.  [ant. 1771, Maio, 29, Lisboa] 
REQUERIMENTO do cirurgião do número da Armada Real, Manuel da Silva, ao rei [D. José I] solicitando certidão 
onde conste o que se costuma praticar nas nomeações do cirurgião-mor de Angola, e as ordens que a este 
respeito se expediram. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 35 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5086.  [post. 1771, Maio, 29, Lisboa] 
ORDENS E AVISOS expedidos pela Secretaria de Estado dos Negócios do Reino ao governador e capitão-
general e à Junta da Fazenda Real de Angola, entre 28 de Agosto de 1770 e 29 de Maio de 1771, sobre os bens 
confiscados aos Jesuítas; para o governador cessante [D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho] trazer em sua 
companhia o médico Francisco Damião Cosme; extinção do contrato dos escravos e marfim, sequestro dos 
reprovados bilhetes e livranças, reflexões sobre a arrecadação da Fazenda, aumento do comércio, criação de 
novos ofícios em Benguela e respectivos ordenados, recepção de marfim, moeda provincial, escala das naus da 
Índia e venda de fazendas da Ásia na capital de Angola, fórmulas para as letras e fomento do comércio; 
revogação do ordenado do ano de mercê que costumavam receber os almoxarifes, que davam as suas contas 
justas nos Contos; regulamentação do envio das remessas dos cabedais de Angola directamente ao Erário 
Régio.  
AHU-Angola, cx. 55, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5087.  1771, Junho, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], dando conta das 
contrariedades que enfrentou com a chegada,  no dia 28 de Maio, das naus da Índia, São José e Nossa Senhora 
da Conceição, e Nossa Senhora do Livramento e São José, por não permitir que descarregassem e fossem 
vendidas as fazendas vindas da Índia, em cumprimento das ordens régias, com surpresa e contestação dos 
oficiais e negociantes dessas naus, conforme documentos que envia.  
Anexo: portarias, decretos, petições, despachos, ordens, recibo, resolução (cópias), e apontamentos  acerca da 
carta do governador e considerações sobre a escala das naus vindas da Índia, outra via. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 38, 37, 34 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5088.  1771, Junho, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta dos ofícios que enviou ao [secretário 
de estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], acerca dos factos 
ocorridos a chegada das naus vindas da Índia, no dia 28 de Maio; sobre o estado de paz e abundância de frutos 
em Angola, ser este o ano mais sadio e sem doenças, os assuntos da Fazenda Real, do comércio, da Justiça, e 
do governo dos presídios e demais fortificações decorriam na melhor harmonia; notícias vagas de guerra trazidas 
pelos navios do Brasil solicita socorro de gente, munições, armamentos e artilharia.   
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5089.  1771, Junho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a execução da ordem régia de 23 de Abril de 
1770, em que era ordenado socorrer a nau São José e Nossa Senhora da Conceição com os reparos 
necessários para continuar viagem. 
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 41 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5090.  1771, Junho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro enviando cumprimentos e reiterando a execução 
das ordens régias. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 40 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5091.  1771, Julho, 7, Benguela 
OFÍCIO do juiz de fora de Benguela, Pedro Nolasco Ferreira de Andrade, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro agradecendo a mercê no lugar de juiz de fora de Benguela e o hábito de 
Cristo, dando conta da posse e início das suas novas funções e das providências que tomara no sentido da 
criação da câmara; solicitando foral e privilégios para a câmara de Benguela e a vinda de casais para povoar e 
desenvolver o comércio, tendo em conta que com a extinção do contrato dos escravos e do marfim no ano de 
1770, os direitos reais haviam aumentado muito com a saída dos escravos para os portos do Rio de Janeiro e da 
Bahia. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 42 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5092.  1771, Julho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a exploração do enxofre e o ajustamento dos 
preços com os negros que as extraem; sobre a qualidade do salitre que se extraía e as providências que 
ordenara para se apurar da sua qualidade.  
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 44 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5093.  1771, Julho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o pedido de avassalamento solicitado pelo 
duque de Guina, D. Garcia do Espírito Santo, temendo represálias das tropas do governo de Luanda nas suas 
terras devido às acções de combate às práticas de contrabando com estrangeiros; cumprindo-se o que promete o 
duque de Guina evita-se boa parte do contrabando, garante-se o acesso às minas de cobre e ao comércio do 
Congo; remete cópia do acto de obediência e vassalagem estabelecido entre os seus embaixadores, o capitão 
tendala Nicolau de Nazareth e D. António Gaxi, e o secretário do governo de Angola António Lobo da Costa 
Gama. 
Obs.:  tendala ou conselheiro do soba ou do rei; anexo: auto de obediência e vassalagem (cópia), outra via. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 46 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5094.  1771, Julho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta das providências tomadas para 
extinção ou afastamento de uma manada de leões que inquietavam os habitantes de Luanda; remetendo cópia 
de um bando que mandara publicar limitando a circulação diária na capital, assim como de cópia do oficio que 
endereçara ao Senado da Câmara de Luanda determinando que se pagasse o prémio a todo aquele que matasse 
algum leão, e ofício da câmara propondo a forma pela qual se devia pagar o dito prémio; solicitando ordens 
régias para se aumentar o valor do prémio em casos como estes em que os voluntários incorriam em despesas e 
riscos de vida. 
Anexo: bando e ofício (cópias), ofício. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 45 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5095.  1771, Julho, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo cópia de um oficio enviado ao 
[secretário de estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], dando 
conta do estado da Fazenda Real e da arrecadação dos direitos reais, depois da ordem régia que extinguiu o 
contrato de escravos e do marfim. 
Anexo: ofício (cópia).  
AHU-Angola, cx. 55, doc. 47 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5096.  [ant. 1771, Agosto, 3, Quanza] 
REQUERIMENTO de Manuel Coelho Chaves ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente passada 
pelo governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de capitão de 
Infantaria de uma das companhias do rio Quanza, vago por promoção de António de Sousa Portela.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 48 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5097.  1771, Agosto, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o embarque, na nau São José e Nossa 
Senhora da Conceição, de que é capitão Domingos Gonçalves Viana, do mestre João de Sousa, pelo custo de 
oitenta mil réis, e dos oficiais: o 2º piloto José António da Rocha, o cirurgião Clemente António Teixeira e o 
despenseiro António dos Santos, que quiseram viajar, por sua conta, pelos portos do Brasil no seu regresso para 
o Reino, como consta no termo e relação. 
Anexo: termo, relação. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 49 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5098.  1771, Agosto, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando o envio do documento que justificava 
todas as providências que tivera que tomar acerca dos factos ocorridos com as naus vindas da Índia no dia 28 de 
Maio, solicitando ordens régias para de futuro se evitar semelhantes questões embaraçosas. 
Obs.: ver ofício de 23 de Junho de 1771 em  AHU-Angola, cx. 55, doc. 38, 37, 34 cota? 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 50 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5099.  1771, Agosto, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da saída da nau da Índia, São José e 
Nossa Senhora da Conceição, devidamente abastecida de tudo o que necessitava e de algum marfim, como 
consta dos conhecimentos que remete ao Real Erário e ao tesoureiro da Casa da Índia. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 51 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5100.  1771, Agosto, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo o despacho da Alfândega com o selo 
volante para o provedor da Casa da Índia. 
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 54 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5101.  1771, Agosto, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que a corveta que havia chegado no dia 
4 de Julho de 1771 fizera boa viagem, tendo chegado em boa saúde todos os oficiais, militares, fundidores e 
degredados, bem como as plantas, modelos e instruções; referindo o prosseguimento das obras da fábrica de 
ferro, e construção de: engenho para um forno do refino, feito por um carpinteiro da fábrica e por outro degredado 
acompanhados pelo tenente Manuel do Nascimento; um modelo dos foles de pau, feito pelo carpinteiro 
degredado, José Joaquim, assim como a construção de um pequeno forno para testar a habilidade dos 
fundidores de Figueiró, que se recusaram a ensinar os fundidores naturais e naturalizados, alegando o segredo 
da profissão, tendo contudo sido vencido esta primeira contrariedade, ficara por ensinar a lição do refino, a ser 
ministrada pelo oficial mais velho Pedro Simões; referindo serem as minas de ferro inexgotáveis e boa a 
habilidade dos fundidores; aprovando o trabalho e dedicação dos fundidores de Figueiró e reprovando o trabalho 
dos latoeiros, sugerindo que num futuro próximo seriam despedidos, tecendo elogios à qualidade do ferro e ao 
futuro da fábrica; referindo o estado de doença e de tristeza em que se encontrava o fundidor de Figueiró, Manuel 
Simões, ao qual prometera para o alentar, que regressariam todos a casa tão logo os naturais dominassem a 
arte. 
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 52 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5102.  1771, Agosto, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [provedor da 
Casa da Índia] D. José Joaquim Lobo da Silveira, remetendo o despacho da nau São José e Nossa Senhora da 
Conceição, vinda da Índia, de que é capitão Domingos Gonçalves Viana, relativo aos direitos que pagaram os 
despachantes da dita nau no porto de Luanda, e se carregaram ao tesoureiro Manuel Francisco da Silva. 
Anexo: despacho 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 53 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5103.  1771, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro solicitando a mercê da patente de tenente-coronel 
ao seu ajudante de ordens, João Miguel de Ornelas e Vasconcelos, pelo tempo de mais de 30 anos de serviço e 
pela sua dedicação e zelo. 
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 55 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5104.  1771, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro solicitando o envio de cinco pedras necessárias 
para os fornos da fábrica de fundição de ferro de [Nova Oeiras], uma vez que o tijolo de que era feito o forno de 
experiência, no lugar do cadilho e algaraviz, não resistiu às altas temperaturas por ser feito de uma pedra mole 
que não se adequava ao fim proposto; dizem os mestres de Figueiró que há muitas pedras em Figueiró e em 
Belas. Acrescenta que, entretanto, se descobriu uma pedreira e se experimentará e informará se resiste ao fogo. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 56 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5105.  1771, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que decidira deixar em [Luanda] o 
soldado José António, que pertencia à guarnição da nau da Índia, São José e Nossa Senhora da Conceição, para 
ensinar a prática de artilharia à Companhia de Artilharia de Luanda, por não ter mais ninguém habilitado para o 
fazer. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 57 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5106.  1771, Agosto, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro propondo a criação de partidos ou soldos para os 
lentes e aulistas da Aula de Geometria e Fortificação, que criara assim que chegara a Angola; envia requerimento 
do sargento-mor de Infantaria com exercício de engenheiro,  Luís Cândido Cordeiro, lente da dita aula, solicitando 
soldo igual aos que vencem os lentes em Portugal e no Brasil, a que não deferiu por falta de ordens régias; 
propondo vençam maior soldo que o da sua patente ou gratificação por ser este o único meio de preservar o 
mestre e discípulos do contágio da preguiça.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5107.  1771, Agosto, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro enviando cumprimentos a si e ao seu antigo e 
grande amigo Manuel Bernardo de Melo [e Castro]. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 58 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5108.  1771, Agosto, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a partida da nau da Índia, São José e Nossa 
Senhora da Conceição, ficando Angola em estado de paz, abundância de frutos da terra, livre das costumadas 
doenças do país, o comércio correndo com o maior favor, a Fazenda Real bem regida e muito acrecentada, as 
tropas disciplinadas e o país fortificado. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 60 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5109.  1771, Agosto, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro participando o falecimento do fundidor Manuel 
Simões, sem frio nem febre, mas por deixar mulher, filhos e bens, tendo sido sepultado na Santa Casa da 
Misericórdia, conforme certidão que envia. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 61 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5110.  1771, Agosto, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o estado de abandono e ruína em que se 
encontravam as missões dos capuchinhos italianos, prejudicando o aumento do cristianismo uma vez que os 
povos da costa e do sertão apenas obedeciam a estes missionários e não aceitavam outros nas suas terras, e a 
sua ausência causava o aumento do contrabando com os ingleses e o não pagamento dos dízimos; propondo o 
envio dos ditos missionários, que sabia existiam no hospício da Corte, para cuidarem destas missões e igrejas.  
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 62, 88 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5111.  1771, Agosto, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que o capitão da nau da Índia, São 
José e Nossa Senhora da Conceição, Domingos Gonçalves Viana, pretendeu não pagar os géneros que lhe 
foram fornecidos pelos reais armazéns, alegando que se tratava de uma nau de Sua Majestade; remete termo 
assinado pelo dito capitão em que se comprometia a pagar em Lisboa a dívida contraída em Luanda, se assim 
fosse entendido por ordem régia, e o envio da avaliação dos géneros cedidos à nau.   
Anexo: requerimentos, termo, recibos, lista, avaliação. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 63 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5112.  1771, Agosto, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a falta de cavalos em Angola, pelo que 
escreveu ao governador e capitão-general de Pernambuco e aos directores da Companhia Geral de Pernambuco 
e Paraíba para que,  conforme a portaria e condições ajustadas com os administradores da dita Companhia, 
enviassem cavalos para a remonta das tropas de Angola por conta  do envio da corveta Nossa Senhora do Monte 
do Carmo carregada de escravos para Pernambuco.  
Anexo: portaria e condições (cópias), outra via.  
AHU-Angola, cx. 55, doc. 64, 65 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5113.  1771, Agosto, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro referindo que a partida da nau São José e Nossa 
Senhora da Conceição se atrasou de 20 para 26 do mês de Agosto, por ter aparecido sete letras da Junta, 
viciadas nos números e quantias, obrigando a proceder-se a devassa; informando que ficam presos os réus e que 
de tudo deu conhecimento ao [presidente do Erário Régio] marquês de Pombal [Sebastião José de Carvalho e 
Melo]. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 66 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5114.  1771, Agosto, 30, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I nomeando D. António de Lencastre no cargo de governador e capitão-general de 
Angola, e o Conselho Ultramarino lhe passe os despachos necessários. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 67 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5115.  1771, Setembro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do capitão de Infantaria, João Pedro Miguéis a Guilherme Helder dando conta da sua viagem da corte 
para Angola e a boa recepção e acolhimento que teve em Benguela e Luanda, das belas casas, palácios e 
edifícios, prosperidade para os oficiais europeus e bom  clima, contrariamente ao que se diz na corte,  apesar dos 
cuidados para se evitar contrair as doenças tropicais que vitimaram, por destempero,  a Joaquim José Cipriano e 
Manuel Maria; refere as boas fortificações, arsenal e alfândega à semelhança da corte, graças à capacidade do 
governador [e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho]; o muito trabalho na fábrica 
de ferro de Nova Oeiras; solicita ser recomentado ao [secretário de estado do Reino e Mercês] marquês de 
Pombal [Sebastião José de Carvalho e Melo] e ao [ secretário de estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo 
e Castro, assim como recomendações ao ajudante e condiscípulos de Guilherme Helder. Acrescenta que após 8 
anos de trabalhos de fundição do ferro em Angola, foram feitas novas experiências e à terceira tentativa, com 
base nos cadernos de forja de [René-Antoine Ferchault de] Réaumur conseguiram que o ferro corresse líquido 
pelo forno, com grande contentamento  do governador  e de todos. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 68 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5116.  1771, Setembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da substituição do encarregado da 
fábrica de ferro de Nova Oeiras, António Anselmo Duarte por ter iniciado uma actividade de comércio particular, 
que era incompatível com a função que ocupava, podendo desse modo prejudicar os interesses da Fazenda 
Real, pelo que o substituiu pelo tenente de cavalos  Joaquim de Beça Teixeira, e que enviara o capitão-mor do 
presídio de Massangano, José Tomás Vaz Vieira, para o presídio de Cambambe, que se encontrava vago, para 
que quem governasse a fábrica de ferro de Nova Oeiras o fizesse também em Massangano, dada a proximidade 
das duas povoações, com vantagem de cessar o soldo de capitão-mor e evitar discórdias de jurisdições.  
Anexo: portaria (cópia). 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 71 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5117.  1771, Setembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo a 1ª via do despacho do corsário Nossa 
Senhora do Livramento e São José, com a segunda da nau da Índia São José e Nossa Senhora da Conceição. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 69 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5118.  1771, Setembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o estado de paz  em Angola e abundância de 
frutos  da terra, o comércio correndo com o maior favor e o aumento das rendas reais graças à aplicação do novo 
método de cobrança dos [direitos sobre o rendimento do contrato de escravos e marfim]. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 70 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5119.  1771, Setembro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro exprimindo cumprimentos. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5120.  1771, Setembro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre se ter visto a devassa da falsificação das 
letras viciadas em Junta da Fazenda, sendo réus Manuel Pinto Delgado, alferes de Cavalaria e José de 
Figueiredo, sangrador da nau da Índia, São José e Nossa Senhora da Conceição, e ficou-se a saber de uma casa 
de moeda falsa em Benguela, o que não é de estranhar visto o ajuntamento de toda a qualidade de malfeitores 
em Angola. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 72 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5121.  1771, Setembro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da notícia de que em Benguela se 
estava a trabalhar com a maior força nas minas do enxofre e salitre, apesar da falta de gente branca que existe 
naquela cidade.  
AHU-Angola, cx. 55, doc. 74 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5122.  [ant. 1771, Setembro, 24, Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado governador e capitão-general de Angola, D. António de Lencastre, ao rei [D. José 
I] solicitando provisão para vencer os seus soldos desde o dia do embarque, à semelhança do que se fizera com 
os seus antecessores.  
AHU-Angola, cx. 55, doc. 75 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5123.  1771, Setembro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as experiências realizadas para aferir o 
conhecimento dos fundidores enviados da Corte, concluindo que pouco sabiam e que graças aos seus livros tinha 
sido capaz de ajudar tanto os ditos fundidores como os ferreiros do país; aguardava pelo envio das pedras para 
fazer o cadilho do forno para a fábrica começar a trabalhar; faltando fazer o refino do ferro que já tinha sido 
fundido e assim enviar amostra no próximo navio; informando a intenção de melhorar tanto quanto fosse possível 
o trabalho dos negros nas suas pequenas forjas, com o objectivo de multiplicar a produção; referindo o seu 
regozijo pelo trabalho desenvolvido na edificação daquela fábrica; solicitando mercê pelo empenho e dedicação 
dos seguintes oficiais: sargento-mor Manuel António Tavares, sargento-mor engenheiro Luís Cândido Cordeiro e 
o capitão João Pedro Miguéis; assinalando a importância em se habilitar os ferreiros do país para proveito do 
serviço da fábrica de ferro; rogando que fosse enviado, quanto antes, o seu sucessor por se achar já muito 
debilitado, após 8 anos em Angola. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 76 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5124.  1771 Setembro, 27, Lisboa 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro ao [presidente do Conselho 
Ultramarino] conde da Cunha [D. António Alves da Cunha] remetendo o requerimento do boticário do mesmo 
Conselho, José Joaquim Gomes de Sousa, solicitando a nomeação de um médico para em conjunto com os 
visitadores do Juízo visitarem, na forma do costume, as boticas que estão preparadas para serem enviadas para 
Mato Grosso e Angola, sendo nomeado o médico da câmara, Manuel da Silva Moreira Paizinho.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 77  
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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5125.  1771, Setembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o envio pelo corsário Nossa Senhora do 
Livramento e São José, de que é capitão João ferreira, de duas amostras do ferro fundido, uma pelos fundidores 
europeus e outro pelos ferreiros negros, sendo que ambos apresentavam imperfeições que o tempo ajudaria a 
melhorar, referindo igualmente a falta de experiência dos fundidores enviados do Reino; solicitando mais uma vez 
a brevidade no envio do seu sucessor por se encontrar muito debilitado e preocupado com o estado dos seus 
bens, que se encontravam abandonados desde 1761, ano em que foi para Almeida. 
Anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 78 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5126.  1771, Outubro, 15, Benguela 
OFÍCIO do capitão-mor de Benguela, José Vieira de Araújo, ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro, sobre a execução do alvará que manda evitar o contrabando da urzela, referindo que 
durante os seis ou sete anos que se encontra por terras de Benguela e Caconda nunca vira a referida erva, 
prometendo contudo manter a vigilância. 
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 80, 81 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5127.  1771, Novembro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], dando conta do estado 
de paz e do normal funcionamento do seu governo, referindo as vantagens e o aumento considerável das rendas 
sobre os rendimentos do contrato de escravos e marfim, que o Erário Régio passou a auferir com o novo método 
de cobrança; sobre as pedras necessárias para a construção do forno de fundição do ferro e das providências 
que fizera para as obter, propondo que sejam enviadas do Reino como lastro dos navios, como fizeram na ilha 
Maurícia; informando que mandara fundir duas peças de bronze com o cobre de Angola. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 82 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5128.  1771, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta do falecimento do tenente Manuel do 
Nascimento, que veio para trabalhar na fábrica de ferro de [Nova Oeiras]. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 83 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5129.  1771, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que a fábrica de ferro estava quase 
pronta e aguardava pelo bom tempo para confirmar se as pedras que encontrara localmente resistiam ao fogo da 
ouvrage ou cadilho do forno, tendo também mandado buscá-las no Brasil, mas que será mais seguro enviá-las 
anualmente de Figueiró, como lastro dos navios. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 84 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5130.  1771, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o estado de saúde em que se encontrava o 
capitão Francisco Pacheco, devido ao seu empenho na contrução das grandes fortalezas em Benguela, em São 
Miguel e São Francisco do Penedo em Luanda, e na fábrica do ferro em Nova Oeiras, e que sendo pobre, casado 
e com filhos, incapaz de servir mais nas tropas, ficaria exposto com sua família a morrerem à fome, pelo que o 
reformou no mesmo posto e soldo, visto que o governador seu sucessor não teria conhecimento do seu serviço e 
zelo, sendo a sua companhia provida no tenente Joaquim Monteiro de Morais.  
AHU-Angola, cx. 55, doc. 85 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5131.  1771, Novembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo as contas da receita e despesa do 
Hospital de Benguela, referente ao período de Outubro de 1770 a Outubro de1771. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 86 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5132.  1771, Dezembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o estado de paz e abundância de frutos da 
terra; o comércio corre com vantagem; a Fazenda Real em grande adiantamente e bem governada; a Justiça é 
lenta por falta de juiz de fora há mais de 2 anos com sobrecarga de trabalho do ouvidor; falta de tropa europeia 
para a defesa, não sendo suficiente os mulatinhos da terra; os portos estão fortificados como mostram as plantas 
que enviou , com a artilharia montada; as peças  mandara fundir com cobre do país, o auxílio que deu à Casa da 
Misericórdia para a construção de um novo hospital para as tropas; insistindo na sua substituição por motivos de 
doença. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 87 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5133.  1771, Dezembro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo a 2ª via do despacho das fazendas do 
corsário Nossa Senhora do Livramento e São José, do capitão João Ferreira. 
Anexo: ofício, despacho. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 89 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5134.  [1771, Lisboa] 
EXTRATO das cartas e ofícios do governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa 
Coutinho escritas de Junho a Setembro de 1771, e recebidas na [Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] em 
Julho, Novembro, Dezembro de 1771, e 1772. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 88 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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5135.  1772, Janeiro, 4, Lisboa 
CARTA RÉGIA (minuta) do rei [D. José I] ao governador e capitão-general de Angola, António de Lencastre, 
participando e ordenando se execute pela Junta da Fazenda de Angola a ordem que deu juiz da Inconfidência, 
doutor José António de Oliveira Machado, para que passasse ordens aos ministros em cujos distritos existem 
bens dos extintos jesuítas fazendo avaliar as quintas, fazendas, herdades e terras, remetendo os autos das suas 
avaliações e cópias autênticas ao Erário Régio e ao Juízo da Inconfidência, fazendo-se arrematar pelas Juntas da 
Fazenda e o seu produto remetido ao Erário Régio para serem aplicados em benefício do aumento da fé, das 
conversões, instruções e estabelecimentos dos gentios que se reduzirem ao grémio da Igreja, e que de todas as 
fazendas se fizesse um mapa e se remetesse ao dito Erário, com as especificações dos respectivos rendimentos 
e natureza dos bens para arrecadação deles.  
AHU-Angola, cx. 56, doc. 1 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5136.  [ant. 1772, Janeiro, 8, Luanda]  
REQUERIMENTO do sargento-mor Luís Cândido Cordeiro e do capitão de Infantaria João Pedro Miguéis com 
exercício de engenheiros, ao rei [D. José I] solicitando o pagamento dos soldos a contar do tempo do embarque 
em Lisboa até que assentaram praça na vedoria de Luanda, à semelhança do que foi feito com os seus 
antecessores; assim como o despacho para desobrigar o fiador que garantiu o pagamento dos soldos vencidos 
enquanto aguardam confirmação régia. 
Anexo: requerimento e certidão, lista das provisões. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 2  
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5137.  1772, Janeiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando a conclusão das duas peças em bronze 
que mandara fazer com o cobre, na maior parte de Angola, ficando as disposições necessárias para se aproveitar 
todo o cobre que se descobrir.  
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 3 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5138.  1772, Janeiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho e Castro, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo cópia de um bando em que 
determina a regulação das continuadas travessias do comércio de escravos, cera e marfim por Luanda, evitando 
este comércio pelo negros vulgarmente chamados comboladores.  
Anexo: bando (cópia). 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 4 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5139.  1772, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as obras da fábrica de ferro na forma da 
planta que remete, e o trabalho nas minas de enxofre, referindo que a qualidade do mesmo por ser tão pura, 
quase dispensaria o refino.  
Anexo: outra via dirigida ao [secretário de estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de 
Carvalho e Melo]. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 5 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5140.  1772, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o estado de paz e abundância de frutos em 
Angola, e enviando cumprimentos.  
AHU-Angola, cx. 56, doc. 6 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5141.  1772, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o bom estado da Fazenda Real em Angola 
de que deu conhecimento pelo Erário Régio ao marquês de Pombal [Sebastião José de Carvalho e Melo]; 
enviando as contas e o lucro da Fazenda Real, no ano de 1771, com a nova administração dos direitos reais dos 
escravos e marfim, livrando os povos das cruéis vexações que sofriam com os arrematadores. 
Anexo: conta do rendimento dos direitos dos escravos e marfim em Luanda e Benguela. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 7, 8 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5142.  1772, , Fevereiro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a execução das ordens para a descoberta e 
aproveitamento da mina de enxofre; ter o administrador para a descoberta chegado a um grande monte cuja base 
é firmada sobre um banco de pedras de enxofre de finíssima qualidade e muita quantidade, que bem explorado 
evitará a importação do estrangeiro, pelo que envia 8 caixotes numa pequena embarcação às Mesas da Inspeção 
dos portos do Brasil; a despesa feita  nesta descoberta será paga em farinha, tabaco e missanga como preferiram 
o administrador e os negros; a descoberta do enxofre e do cobre aliada aos estabelecimentos que tem feito em 
Angola justificam a introdução no sertão de Benguela de casais para povoar e adiantar as muitas povoações 
novas que estabeleceu e formar outras, pelo que é necessário que os navios saíssem do Reino em Fevereiro e 
que em Benguela estivessem prevenidos os mantimentos e carregadores.  
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 9 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5143.  1772, Fevereiro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a chegada da nau holandesa Beckvliet, 
capitão Tomas Brunet, em situação precária, sem água e mantimentos, e com muitos mortos a bordo; informando 
que a nau fora socorrida por uma embarcação portuguesa que seguia para Benguela, que cedeu um muxiluanda 
prático que os conduziu até Luanda com uma carta do comandante explicando a circunstância da ajuda prestada; 
seguiam a bordo trinta e nove pessoas incluindo um missionário e uma mulher; referindo que à sua chegada 
mandou proceder a vistoria e instaurou uma devassa; mencionado que a ajuda enquadrava-se na fé dos tratados 
e ao direito de hospitalidade; informando que os oficiais pretendiam comprar ou alugar uma embarcação para 
irem até ao porto de Tafelbay, destino da nau, buscar socorro e gente; alegando que por falta de ordens régias 
para o efeito, e por considerar a situação estranha, se recusara a autorizar tal pedido; mencionando que chegara 
a pensar em embarcar os oficiais numa nau portuguesa e conduzir a nau holandesa com oficiais e marinheiros 
portugueses até a um dos portos do Brasil, por existir aí mais guarnições e estarem mais perto do Reino e da 
recepção de ordens régias, mas por falta de equipamento e de homens, cerca de 100, necessários para aquela 
nau, não prosseguira com a ideia, sendo esta também a petição dos oficiais holandeses; remetendo cópia da 
devassa e demais documentos produzidos acerca desse acontecimento; aguardando ordens com a maior 
brevidade, tendo em conta os incómodos e despesas de uma estadia longa dos mesmos implicava. 
Obs.: Tafelbay, em Africânder, ou Table Bay, é uma baía natural situada no extremo norte da Península do Cabo, 
África do Sul; Muxiluanda é o natural da Ilha de Luanda; anexo: portaria, aviso, auto de devassa (cópias), 
representação (língua holandesa), ofício,outra via. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 10, 13 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5144.  1772, Fevereiro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo dando conta da chegada da corveta Nossa Senhora do 
Carmo, e São Vicente Ferrer, vinda de Pernambuco, com os cavalos, como acordara com os administradores da 
Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba; remete relação das despesas por conta da Fazenda Real de 
Angola, tendo ficado por menor preço do que as anteriores remessas de cavalos. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 11 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5145.  1772, Fevereiro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sugerindo a introdução na fábrica do ferro de 
alguns casais de escravos muito moços  para eles e seus filhos aprenderem todos os ofícios da mesma fábrica e 
constituírem uma povoação de trabalhadores úteis e próprios ao desenvolvimento deste estabelecimento, 
trabalhando as mulheres na terra para o sustento do casal e atribuindo aos maridos um ou dois dias de jorna para 
o vestuário; referindo as vantagens económicas dessa proposta; informando que pretendera deixar na fábrica 200 
casais de escravos moços nas condições atrás referidas, antes de seu regresso para o Reino, mas por constituir 
um pesado encargo, a Junta da Fazenda Real sugeriu que se devia esperar por ordens régias e seguir-se 
conforme as instruções anexas do Intendente da fábrica; sugerindo a contratação de negros forros para os 
períodos de maior actividade da fábrica, em que se precisava de mais fundidores, ferreiros, malhadores, 
carpinteiros e pedreiros; sobre a forma pelo qual deveriam ser pagos, alertando para a vantagem do recrutamento 
dos casais de escravos em relação à dos negros forros. 
Anexo: ofício, outra via. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 14, 15 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5146.  1772, Fevereiro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho ao rei [D. José I] 
remetendo a certidão do rendimento da administração dos direitos reais, pela Junta da Fazenda Real de Angola; 
sobre o estado de paz e conservação do país; o envio de quantia  em marfim ao tesoureiro da Casa da Índia, e 
do que restava no cofre enviou parte ao Erário Régio, ficando outra parte para acautelar os primeiros meses do 
ano. 
 Anexo: conta do rendimento dos direitos dos escravos e marfim em Luanda e Benguela. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 12 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5147.  1772, Fevereiro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre aguardar a ocasião de se apresentar na 
corte, o cumprimento que deu às ordens régias conforme dá notícia em seus ofícios e o desejo de continuar no 
real serviço. 
Anexo: outra via. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 16 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5148.  1772, Fevereiro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as providencias que tomara em relação à nau 
holandesa Beckvliet e à guarda das fazendas a bordo, de modo a evitar o contrabando e despesas para a 
Fazenda Real. 
Anexo: portaria (cópia), certidões, outra via. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 18 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5149.  1772, Fevereiro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro  
sobre virem do interior dos sertões muitas barras de cobre finíssimo e admirável a vender, em Luanda e 
Benguela, ao preço de 12 vinténs a libra e, desconhecendo o preço no Reino, solicita informação acerca do preço 
em Portugal para lhe atribuir um preço fixo, a fim de o aplicar localmente e animar o mercado e a sua extracção.  
Anexo: outra via.  
AHU-Angola, cx. 56, doc. 20 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5150.  1772, Fevereiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo através da Junta da Fazenda Real para 
o Rio de Janeiro a quantia de 24.000$000 réis pertencente às sobras de Angola, ficando uma quantia para 
acautelar as despesas dos primeiros meses, enquanto se aguardava pela chegada da moeda provincial; 
enviando igualmente para a Junta da Fazenda Real do Rio de Janeiro a quantia de 9.492$887 réis pertencentes 
ao cofre dos bens confiscados aos denominados jesuítas, e as letras à Mesa da Inspecção. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 21 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5151.  1772, Março, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO das cartas do [governador e capitão-general de Angola]  D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho 
dirigidas ao rei [D. José I], sendo uma de negócios da Fazenda Real e outra de negócios políticos.  
AHU-Angola, cx. 56, doc. 22 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5152.  [ant. 1772, Março, 26, Luanda] 
REQUERIMENTO do ajudante de ordens e tenente do Regimento de Infantaria de Luanda, António de Ornelas e 
Vasconcelos, natural e morador da mesma cidade, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente 
passada pelo governador e capitão-general de Angola, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de 
capitão de Infantaria do mesmo Regimento, que vagou por promoção de José António Regueira a capitão-mor do 
presídio de Caconda.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 23 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5153.  [ant. 1772, Março, 26, Luanda] 
REQUERIMENTO do alferes Manuel José da Silva ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente  
passada pelo governador e capitão-general de Angola, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de 
ajudante de Infantaria do Regimento pago de Luanda, que vagou por promoção de António dos Mártires, a 
capitão comandante da Fortaleza de São Pedro da Cassandama.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 24 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5154.  1772, Abril, 6, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei D. JoséI ao governador e capitão-general de Angola, D. António de Lencastre, 
ordenando que a Junta da Fazenda Real de Angola fosse composta pelo governador e capitão-general como 
presidente; do ouvidor-geral como juiz da Coroa e Fazenda; do juiz de fora como procurador da Fazenda Real, de 
um tesoureiro geral, que seria sempre eleito pela Junta, e outros oficiais, bem como a jurisdição, competências e 
obrigações da dita Junta. 
Anexo: carta régia (minuta) 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 26, 25 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5155.  1772, Abril, 8, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I nomeando o bacharel Luís Ferreira de Araújo e Azevedo, no ofício de juiz de fora de 
Angola, para servir por tempo de três anos, com conhecimento ao Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx. D..  
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5156.  [ant. 1772, Abril, 10, Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria, Salvador Soares de Faria, ao rei [D. José I] solicitando confirmação 
da carta patente  passada pelo governador e capitão-general de Angola, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, 
no posto de capitão comandante da fortaleza de São Francisco do Penedo. 
Anexo: cartas patente. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 28, 29 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5157.  1772, Abril, 11 Lisboa 
DECRETO do rei D. José I nomeando o bacharel Joaquim José Coutinho Mascarenhas, no ofício de ouvidor de 
Angola, para servir por tempo de três anos, com conhecimento ao Conselho Ultramarino. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 30 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5158.  1772, Abril, 13, [Lisboa] 
OFÍCIO do [oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino e Mercês] João Baptista de Araújo ao 
[secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de Lavre, sobre ter o [secretário de estado do Reino 
e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], ordenado declarar quanto levaram de 
ajudas de custo os últimos juiz de fora e ouvidor que foram nomeados para Angola. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 31 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5159.  1772, Abril, 24, [Lisboa] 
OFÍCIO do responsável da Real Fábrica da Serralharia de Lisboa, Pedro Schiappa Pietra, genovês, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] sobre as pedras pedidas de Angola para os fornos 
de fundir o ferro, e explicação de como se devia manusear e assentar as ditas pedras e o tijolo.  
AHU-Angola, cx. 56, doc. 32 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5160.  [ant. 1772, Abril, 29, Benguela] 
REQUERIMENTO de António José da Costa, natural de Vila do Conde, ao rei [D. José I] solicitando confirmação 
da carta patente passada pelo governador e capitão-general de Angola, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, 
no posto de sargento-mor do presídio de Benguela, que vagou por promoção de António de Sousa Vale.  
Anexo: carta patente, requerimento 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 33 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5161.  [ant. 1772, Maio, 8, Lisboa] 
REQUERIMENTO do bacharel Luís Ferreira de Araújo e Azevedo, natural de Lisboa, ao rei [D. José I] solicitando 
alvará, passado pelo Conselho Ultramarino, da sua nomeação para o lugar de juiz de fora de Luanda com o cargo 
anexo de procurador da Fazenda. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 34 
AHU_CU_001, Cx. D..  
 

5162.  1772, Maio, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a descoberta de um mineral que julga ser 
salitre, junto a Benguela, de que envia amostra para refino, em um caixote  pequeno, havendo este mineral em 
abundância em Benguela e de fácil transporte por ser perto do mar. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 35 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5163.  1772, Maio, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a remessa de 21 barris de enxofre refinado 
com a relação das despesas de extracção e refino à Mesa da Inspecção da Bahia, receia que o monte onde se 
descobriu o banco de pedras de enxofre de pedra seja na maior parte de pedra ordinária; sugere que o enxofre 
que enviou, pela sua qualidade, deveria ser reservado para a pólvora das caçadas reais. Acrescenta que novas e 
piores notícias chegaram acerca da mina de enxofre por o banco de pedra ser muito alto e de difícil rompimento. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 36 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5164.  1772, Maio, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o a falta das pedras necessárias ao cadilho, 
ou ouvraje do forno, que impedia o funcionamento da fábrica de ferro; dando conta do falecimento do mestre 
Pedro Simões, conforme certidão, no hospital da Santa Casa da Misericórdia, devido a uma pequena moléstia e 
sobretudo à separação da família, e da sua grande falta por ser o único que sabia refinar o ferro. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 37 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5165.  1772, Maio, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo relação do rendimento do terreiro 
público de Luanda, de 1771, das suas despesas e do estado da dívida contraída para sua edificação. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 38 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5166.  [ant. 1772, Maio, 15, Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado juiz de fora de Luanda, Luís Ferreira de Araújo e Azevedo ao rei [D. José I] 
solicitando lhe passem as provisões que se passaram ao seu antecessor, para poder exercer a dita ocupação. 
Anexo: bilhete, requerimento, certidão. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5167.  [ant. 1772, Maio, 23, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do padre António Rodrigues da Costa ao rei [D. José I] solicitando confirmação  da provisão  
do governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho na ocupação de 
catequizador das liberdades dos escravos que embarcavam de Luanda para os portos do Brasil ou outros, pelo 
tempo de seis meses, lugar que vagou pelo padre João Nunes Cortês. 
 Anexo: lembrete,  provisão, reuqrimento e certidão.  
AHU-Angola, cx. 56, doc. 42 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5168.  [ant. 1772, Maio, 25, Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado ouvidor-geral de Angola, doutor Joaquim José Coutinho Mascarenhas, natural do 
Rio de Janeiro, ao rei [D. José I] solicitando  lhe passem as provisões que se passaram ao seu antecessor, para 
poder exercer a dita ocupação de ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de Angola. 
Anexo: bilhetes, requerimentos, certidão.  
AHU-Angola, cx. 56, doc. 41, 40 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5169.  1772, Maio, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo ofícios sobre o seu governo e 
administração pelo navio que vai pela Bahia, envia cumprimentos seus e dos povos de Angola à família real, 
assegurando-lhe o estado de paz e o reloso cumprimentos das ordens régias.  
AHU-Angola, cx. 56, doc. 43 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5170.  1772, Maio, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre o requerimento do juiz de fora de Benguela, Pedro 
Nolasco Ferreira de Andrade, solicitando estabelecer ao dito lugar o ordenando acrescentado relativamente ao 
juiz de fora de Luanda,  visto ser criado de novo e a carestia dos géneros em Benguela devido à distância de 
Luanda. 
Anexo: requerimentos, decretos, cartas, provisão. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 44; cx. 55, doc. 25; cx. 54, doc. 33, 61 
AHU_CU_001, Cx. D..  
 

5171.  [ant. 1772, Junho, 17, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão de cavalos, Manuel Jacinto Cardoso, natural da praça de Almeida, ao rei [D. José I] 
solicitando licença para se ausentar para o Reino, pelo período de 2 anos, para amparar e acomodar a sua irmã 
donzela, em virtude de não ter mais nenhum outro parente próximo para o efeito, uma vez que o pai se encontra 
doente e com idade avançada. 
Anexo: bilhete.  
AHU-Angola, cx. 56, doc. 45 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5172.  1772, Julho, 11, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I ordenando que conforme o alvará de 19 de Junho de 1772, e não obstante o decreto 
de 17 de Novembro de 1761, que de bordo das naus ou navios que voltando da Índia vierem ao porto de São 
Paulo de Assunção ou quaisquer outros de Angola, se não possam desembarcar fazendas da Ásia, sejam para 
uso em Angola, ou de qualquer qualidade, nem se possa fazer com elas comércio nos ditos portos, e o Conselho 
Ultramarino o faça executar na parte que lhe toca, não obstante quaisquer outros alvarás, decretos ou ordens em 
contrário.  
 Anexo: alvarás (cópias), escrito. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 46,47,48. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5173.  1765, Julho, 7, Lisboa 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro ao [presidente do Conselho 
Ultramarino] conde de Cunha [D. António Álvares da Cunha] ordenando ao mesmo Conselho a expedição dos 
despachos para Angola relativos à partida da nau de guerra Nossa Senhora de Belém para este destino. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5174.  1772, Julho, 10, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [governador e 
capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, sobre o envio de presos de estado, 
conforme lista junta, com orientações régias como deveriam ser distribuidos e mantidos em prisão pelos 
diferentes presídios de Angola, e disto informar o novo governador António de Lencastre destas ordens, cuja lista 
em anexo referia os seguintes nomes: Tomé de Castro e Sequeira, João Pedro de Mendonça Corte Real, José 
Bernardo da Gama e Ataíde, António da Silva e Sousa, Nicolau Nogueira e Matos e um mulato escravo deste. 
Anexo: lista 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
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5175.  1772, Julho, 10, Lisboa 
INSTRUÇÃO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro para o 
governador e capitão-general de Angola, António de Lencastre, sobre: religião, e várias disposições a respeito da 
Igrja de Angola, particularmente do Congo; administração da Justiça; tropa, fortificações e presídios; 
administração e arrecadação da Fazenda Real; comércio de exportação e importação, cultura e minerais; 
contrabando e modo de os prevenir. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5176.  [ant. 1772, Julho, 18, Luanda]  
REQUERIMENTO do contador da Fazenda Real de Angola, Manuel Pinto da Costa, ao rei [D. José I] solicitando 
alvará de confirmação da provisão do  governador e capitão-general de Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa 
Coutinho, para servir por mais seis meses com acrescento de ordenado, ficando desobrigado da  fiança que 
pagou.  
Anexo: provisão. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 53 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5177.  1772, Julho, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre estar concluída a fábrica de ferro, com três 
engenhos principais, faltando as pedras para a construção do cadinho ou ouvraje do forno da fundição, por não 
existirem em Angola nem no  Brasil; solicita que se enviem  as de Figueiró, no Reino, por serem as melhores e, 
porque duram poucos meses, deveriam ser enviadas anualmente por lastro nos navios do Reino, como faziam os 
franceses com a sua fábrica nas Maurícias; sobre o falecimento dos mestres Pedro Simões e Manuel Simões, 
estando de boa saúde os restantes; informando do prosseguimento dos trabalhos, os primeiros ensaios e a 
necessidade de mais mestres hábeis, além de  franceses e alemães, por cujo método foi feita a fábrica, solicita o 
envio de dois mestres biscainhos que fundem o ferro do mesmo modo que os fundidores negros, ensinando-os a 
trabalhar em forjas que permitissem uma maior produção, sem custos para o Erário Régio. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 54 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5178.  1772, Julho, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o estado de paz e abundância de frutos da 
terra, o comércio em crescimento, a Fazenda Real em segurança, só a justiça sofre demora por falta de juiz de 
fora e por doença penosa e crónica do ouvidor-geral, e o juiz vereador ser velho e ignorante; os letrados são 
pouco e cumprem degredo não podendo ser nomeados, o que provocou grandes embaraços e trabalhos, tais 
como a questão das naus da Índia e o comércio das fazendas da Ásia, e o naufrágio dos franceses. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 55 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5179.  1772, Julho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre estar quase concluído o corsário para correr 
a costa livrando-a da pirataria dos ingleses, falta apenas a artilharia que tentou comprar no Rio de Janeiro, de 
algum navio de comércio, e agora escreve ao intendente da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba para o 
mesmo fim, caso contrário convém virem do Reino para armar os dois  navios corsários, para a capital e outro 
para Benguela.  
AHU-Angola, cx. 56, doc. 56 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5180.  [ant. 1772, Julho, 30, Benguela] 
REQUERIMENTO de Gregório José Mendes, morador em Angola, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da 
carta patente passada pelo governador e capitão-general de Angola, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no 
posto de sargento-mor da ordenança da cidade de São Filipe de Benguela, que vagou por promoção de Joaquim 
Coelho Santiago.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 57 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5181.  1772, Agosto, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da entrada, no dia 28 de Junho de 
1772, no porto de Luanda, de uma nau francesa, Le Vaillant, capitão Mr. Sauniér, conduzindo tropas francesas 
que regressavam da ilha de França ou Maurícia; no dia seguinte ao da saída do navio Le Vaillant, apareceu outra 
nau do mesmo país que encalhou ao tentar entrar na barra durante a noite, em vez de o fazer de dia e em 
segurança; remete o auto de devassa, correspondência do capitão francês Le Ray e do governador de Pondchery 
ou Puducherry, e ordens para as diligências e socorros ao referido navio, tendo-se salvo parte da carga e 
perdendo-se uma importante carga de café de moca, búzio e salitre; alerta para a falta de ministros capazes que 
o pudessem ajudar nestes casos, sentindo-se a fala do juiz de fora e do ouvidor-geral, bem como de demais 
oficiais letrados. 
Anexo: auto de devassa, cartas e portarias (cópias). 
AHU-Angola, cx. 50, doc. 58, 49 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5182.  1772, Agosto, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro solicitando ofereça  em seu nome ao príncipe [D. 
João], dois anões célebres, três pássaros muito grandes, belos e raros, uma zebra prenha e um cefo, que vão ao 
cuidado do coronel Henrique Carlos Henriques, e também cumprimentos seus e do povo de Angola.   
AHU-Angola, cx. 56, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5183.  1772, Agosto, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre a conta que dá o governador e capitão-general de 
Angola, D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho a respeito da quitação interina que a Junta da Fazenda de 
Angola mandou passar ao feitor Manuel Rodrigues da Silva pelo tempo que serviu, excedendo mais um ano aos 
três da primeira nomeação. 
Anexo: cartas, quitação, decreto, carta régia, consulta, aviso (cópias), lembretes. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 60;  cx. 55, doc. 33 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5184.  1772, Agosto, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta do falecimento do comandante da 
fortaleza de São Miguel, José de Sousa e em sua substituição nomeou António Luís de Sousa e Castro, que 
ocupava o mesmo posto na fortaleza de São Pedro, nomeando para o substituir o tenente de cavalos Bernardo 
Vieira Carneiro; informando que destituíra o capitão José António Rigueira do cargo de capitão-mor da Caconda e 
mandara tirar devassa devido às muitas desordens que ocorreram, de que saiu culpado, nomeando em seu lugar 
o ajudante Francisco Matoso de Andrade e Câmara.   
AHU-Angola, cx. 56, doc. 61 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5185.  1772, Agosto, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a presença  no porto de Benguela de 
embarcações transportando tropas francesas com pedidos que o  capitão-mor de Benguela recusou, 
encaminhando-os para Luanda onde não apareceram; solicitando por isso dois corsários bem apetrechados para 
protecção dos dois portos, contra a pirataria dos ingleses e a perseguição dos estrangeiros. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 62 
AHU_CU_001, Cx. D..   
 

5186.  [ant. 1772, Agosto, 8, Luanda]  
REQUERIMENTO de Manuel José de Brito, ao rei [D. José I], solicitando ser desobrigado da fiança que assumira 
aquando do adiantamento dos soldos do nomeado capitão-mor da Caconda, António da Costa Mouzinho, para tal 
inclui certidão que atestava que o referido valor já tinha sido descontado dos seus soldos do referido oficial na 
forma das ordens régias. 
Anexo: certidão 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 63 
AHU_CU_001, Cx. D..  ### visto até aqui 
 

5187.  1772, Agosto, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo dois caixotes, um de urzela proveniente 
das costas de Benguela, e outro de anil produzido nos campos da cidade de Luanda, usado pelos negros para 
tingir os seus panos. 
Anexo: recibo 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 64 
AHU_CU_001, Cx. D..   
 

5188.  1772, Agosto, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro enviando uma remessa de enxofre, referindo as 
suas preocupações quanto ao resultado da extensão das minas de enxofre descobertas, enviando carta do 
administrador da mina informando sobre o desenvolvimento dos trabalhos. 
Anexo: oficio, recibo. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 65 
AHU_CU_001, Cx. D..   
 

5189.  1772, Agosto, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA  de António Manuel de Melo e Castro, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo 
e Castro, e seu tio, solicitando-lhe ajuda e protecção na resolução de um problema pessoal. 
Anexo: oficio 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 66 
AHU_CU_001, Cx. D..   
 

5190.  1772, Agosto, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a impossibilidade de enviar 2ªs vias dos 
despachos relativos ao ocorrido com a nau da Índia, devido ao pouco tempo que a mesma permaneceu no porto 
de Luanda, ficando igualmente por enviar o despacho das fazendas que foram descarregadas, seguindo tudo 
mais tarde por outro navio. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 67 
AHU_CU_001, Cx. D..   
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5191.  1772, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo os bens que se salvaram do naufrágio 
da nau francesa; sobre os fardos de fazenda grossa do país pertencente à Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 68 
AHU_CU_001, Cx. D..   
 

5192.  1772, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro enviando cumprimentos 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 69 
AHU_CU_001, Cx. D..   
 

5193.  1772, Agosto, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real de Angola, Francisco António Ribeiro ao [Provedor da Casa da Índia] D. 
José Joaquim Lobo da Silveira remetendo despacho e auto de inventário relativo às providências tomadas em 
relação ao salvamento da nau francesa, L’Iasson comandada pelo capitão Honoré L’Bay, que naufragara no 
baixio da Ilha de Luanda, no dia 21-06-1772. 
Anexo: Guia de Receita, despacho, auto de inventário. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 71, 70, 83 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5194.  1772, Agosto, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informado que ficavam em Luanda 26 negros 
Malabares do serviço do navio francês naufragado, que aguardavam pela saída de uma nau holandesa que iria 
partir para Índia, referindo que o capitão deixara pago todas as despesas até ao embarque dos mesmos; 
mencionando que incluía neste ofício todo o processo original, resultante do naufrágio daquela nau.  
AHU-Angola, cx. 56, doc. 72 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5195.  1772, Agosto, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo um termo sobre as razões do atraso da 
saída da nau [Nossa Senhora da Caridade, São Francisco de Paula], referindo que o mesmo não saíra na data 
prevista porque não estava ainda concluído o despacho [relativo ao envio da carga que se salvou da nau 
francesa], feito pelos fiadores, e que estes estavam obrigados a assinar a certidão para segurança dos direitos na 
Casa da Índia.  
Anexo: termo 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5196.  1772, Agosto, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre a carta do governador e capitão-general de Angola, 
Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, dando conta que no dia vinte e dois de Janeiro do ano de 1772 arribara 
no porto de [Luanda] a nau holandesa Beckvliet da companhia da Ásia, comandada pelo capitão Thomas Brunel.  
Obs: Ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 55, fls. 239-240; anexo: carta (duas vías). 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 74, 17, 19. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5197.  1772, Outubro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a conclusão das obras da fábrica de ferro; 
aguardando a chegada das pedras para dar início à produção; informando das dificuldades na procura das minas 
de enxofre. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 75 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5198.  1772, Outubro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a paz e prosperidade de Angola, 
ressentindo-se apenas a justiça por falecimento do juiz de fora, e doença prolongada do ouvidor; solicitando o 
envio de oficiais para estes e outros postos. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 76 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5199.  1772, Outubro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a conclusão das obras de um corsário para 
defesa da costa de [Angola]; referindo a necessidade de se guarnecer de oficiais; solicitando ordens régias para 
se criar os postos e os respectivos soldos dos oficiais para a futura Marinha de Angola. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 77 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5200.  [ant. 1772, Novembro, 3, Guanza] 
REQUERIMENTO de António Duarte Roque Lisboa ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente 
passada pelo governador e capitão-general de Angola, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de 
capitão de Infantaria de uma das companhias do Guanza, que vagou por falecimento de Manuel de Andrade.  
Anexo: certidão, bilhete, carta patente 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 78 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5201.  1772, Novembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao seu sucessor 
[António de Lencastre] disponibilizando todas as informações necessárias para a passagem do posto e governo 
de Angola. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 79 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5202.  1772, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RECIBO do [capitão] da nau de guerra, Bernardo da Costa, atestando que levava um caixote endereçado ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 80 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5203.  1772, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a sua chegada a Angola, tendo aportado em Benguela no 
dia 11-11-1772, e a 18 em Luanda, tomando posse no dia 21; referindo o envio de ofícios sobre as primeiras 
visitas efectuadas e o estado em que encontrou o governo de Angola. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 81 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5204.  1772, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando que não nomeara o secretario de estado por não 
existir um oficial qualificado para o cargo, aguardando por ordens régias para o efeito. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 81 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5205.  1772, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo recibo do conhecimento das armas, munições e 
matérias vindos do Reino, acompanhadas do ofício de 8 de Julho de 1772. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 81 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5206.  1772, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo recibo do conhecimento e da relação dos 
fardamentos chegados do Reino, acompanhadas do ofício 12 de Abril de 1772; informando que procedera ao seu 
armazenamento e que seriam distribuídas pelas tropas de acordo com as ordens régias. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 81 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5207.  1772, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta da realização no 24 de Novembro de 1772, da 
primeira reunião da Junta, e da nomeação do tesoureiro, Matias da Costa, de acordo com as ordens régias. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 81 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5208.  1772, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo relação da conta do provimento da nau Nossa 
Senhora de Belém no porto de Luanda. 
Anexo: relação 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 81 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5209.  1772, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo em caixa selada com os catecismos recolhidos aos 
jesuítas, com que ensinavam a língua Ambunda, assim como outras mais outras artes que encontrara, em 
cumprimento do determinado no parágrafo 228 das instruções régias, para o seu governo em Angola; seguindo 
tudo na nau [Nossa Senhora de Belém] comandada por João da Costa de Ataíde. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 81 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5210.  1772, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo relação das necessidades dos armazéns reais de 
[Luanda], assinada pelo seu patrão-mor José Francisco. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 81 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5211.  1772, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta das providências tomadas sobre a recepção dos 
voluntários, presos de levas e soldados chegados na nau Nossa Senhora de Belém e constantes das listas 
assinadas pelo oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar constantes; informando que a todos 
foram atribuídas funções de acordo com as ordens régias, excepto dois presos, José Joaquim de Mendonça e 
Jerónimo de Meneses que tinham falecido na viagem. 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 81 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5212.  [ant. 1772, Dezembro, 16, Massangano] 
REQUERIMENTO de João Álvaro Pamplona Carneiro Rangel de Sousa ao rei [D. José I] solicitando confirmação 
régia para vencer os soldos relativo ao posto de coronel dos auxiliares da vila de Massangano, que vagou por 
José Rodrigues Baía ter embarcado para Portugal.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 82 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5213.  1773, Janeiro, 6, Rio de Janeiro 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, agradecendo a sua saída de Angola; dando conta 
do cumprimento das últimas ordens régias relativo aos seis presos que foram prontamente remetidos para os 
presídios do interior, assim como da chegada do seu sucessor, D. António de Lencastre, da sua tomada de 
posse, da entrega da memória do estado dos negócios de Angola; sobre o estado em que deixou a Fazenda Real 
e sobre as quantias que encontrou por enviar ao Reino, na Mesa da Inspecção; referindo as razões do não envio 
de ferro, lamentando o atraso da chegada das pedras para o início da fundição do ferro; sobre o não envio do 
cobre e das remessas de enxofre solicitado pelo comandante da nau que seguiria paro Reino, por falta de 
instruções régias para o efeito. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 1; cx. 52, doc. 45; cx. 56, doc. 79 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5214.  1773, Janeiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor de Angola Joaquim José Coutinho Mascarenhas, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta da sua tomada de posse no dia 20-11-1772 e da Junta no dia 
23-11-1772, sobre a nomeação do tesoureiro geral Matias da Costa, e da supressão do lugar de Provedor de 
acordo com ordens régias de 6-3-1770, e conservando o lugar de Intendente da Marinha. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 2 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5215.  1773, Janeiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do escravo José Fidélio, homem pardo, ao rei [José I] solicitando a graça de ser enviado à Mesa da 
Santa da Misericórdia para ser avaliado pelos Avaliadores do Juízo, e que depois de avaliado, lhe fosse dado a 
liberdade e autorização para regressar ao Brasil de onde saiu para Angola, por imposição do seu patrão José 
Maurício da Costa Rangel, morador do Rio de Janeiro, para onde pretende regressar por ter deixado 
desamparadas a sua, mãe, mulher e filhos. 
Anexo: lembrete 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 3 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5216.  [post. 1773, Fevereiro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO passada em nome de Francisco da Silva Braga atestando o tempo de serviço e postos que ocupou 
em Angola e no Brasil. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 14 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5217.  1773, Fevereiro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a proibição de todas as embarcações, naus ou navios 
mercantes da Índia de desembarcarem, nos portos de Angola, as fazendas da Ásia para ali se fazer comércio, 
como constava do alvará de 19-06-1772. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 4 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
772. 
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5218.  1773, Fevereiro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a enxárcia que se fazia em Angola, das remessas de gife e 
aliconte, alertando para a não existência de uma fábrica de estopa e cordas para os navios; remetendo uma 
declaração do homem a quem se tinha incumbido da dita fábrica, explicando que a produção era muito 
dispendiosa e por tal havia desistido da mesma, por outro lado, o único cordoeiro que havia, tinha morrido, 
informando que aquando da sua chegada já não se aproveitava o gife e o aliconte para fazer enxárcia no arsenal 
de Angola e para outras embarcações que tocavam os seus portos; solicitando tempo para averiguar todas as 
situações relativas ao governo do seu antecessor. 
Anexo: Declaração 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 5 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5219.  1773, Fevereiro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a forma adoptada para dar cumprimento as providências 
expressas nas instruções, tendo optado por responder os assuntos seguindo os parágrafos; convocação dos 
negociantes da praça de [Luanda] a quem se deu a conhecer as novas formas de comerciar expressa nos 
alvarás, cartas régias e demais ordens enviadas pelo marquês de Pombal; informando das ordens régias acerca 
das novas condições com que foi arrematado o contrato dos escravos e marfim; sobre os factos sucedidos em 
Angola com os Jesuítas, prometendo manter vigilância sobre os mesmos; e garantindo o mesmo sobre a conduta 
dos eclesiásticos e as práticas de opressão.  
AHU-Angola, cx. 57, doc. 6 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5220.  1773, Fevereiro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as medidas constantes da portaria acerca das arqueações 
dos navios que carregavam escravos do porto de [Luanda], para o Brasil e que não atendiam as medidas das 
respectivas embarcações,  aumentando o número dos praças e exercendo maus tractos aos ditos escravos.  
Anexo: declaração 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 7 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5221.  1773, Fevereiro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da execução das ordens constantes do paragrafo 36 
e seus sucessivos referente à administração e arrecadação da Fazenda Real; sobre a criação do Terreiro para se 
evitarem os roubos, e monopólios que experimentavam os povos, nos géneros de primeira necessidade, como 
era a farinha de mandioca; remetendo todas as despesas referentes a criação do dito terreiro. 
Anexo: relação  
AHU-Angola, cx. 57, doc. 8 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5222.  1773, Fevereiro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a transformação de uma barcaça em corsário para 
combater a pirataria na costa de Angola, ordem dada pelo seu antecessor; remetendo relação das despesas 
efectuadas; informando da suspensão da obra até novas ordens régias; propondo um outro tipo de embarcação 
para o efeito, uma embarcação em que se poderia usar remos, por existir em Angola bastante mão-de-obra para 
fazer essa tarefa.  
Anexo: relação  
AHU-Angola, cx. 57, doc. 8 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 918 / 1286 

 

5223.  1773, Fevereiro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o cumprimento da determinação que proibia os prelados 
ordenar nos seus conventos, pessoa alguma sem especial permissão régia, a fim de evitar o êxodo de uma 
grande parte dos vassalos das actividades como a agricultura e a defesa do Estado, quer em Portugal como nos 
seus Domínios; informando sobre a situação do prelado em Angola, existiam apenas dois conventos, um dos 
Frades Terceiros de São Francisco e outro das Carmelitas Descalços, que há mais de cinquenta anos que não 
admitiam novos noviços, sendo os seus missionários provenientes de várias partes da Itália; alertando que o 
Bispado se encontrava vago há quase dez anos; existindo apenas o padre Manuel da Fonseca, que nunca fora 
ordenado, por ter sido impedido de o fazer a partir de Pernambuco, por causa da ordem régia acima referida. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 9 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5224.  1773, Fevereiro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a importância e utilidade do estabelecimento do Hospital 
de Benguela, sobretudo no valimento das tropas que guarneciam aquele presídio; informando sobre o seu bom 
funcionamento, assim como da execução correcta das ordens régias relativas ao envio anual pela Irmandade que 
cuidava daquela instituição, de toda a receita e despesa do Hospital.  
AHU-Angola, cx. 57, doc. 10 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5225.  1773, Fevereiro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o estado do ensino e educação em Angola; remetendo a 
lista dos alunos e do seu progresso cujo professor era o Padre Serafim da Silva, presbítero do Hábito de São 
Pedro, que leccionava o latim, além de ensinar a ler, escrever e contar; informando a existência de duas escolas 
públicas na cidade de Luanda, uma na cidade alta e outra na parte baixa da cidade, onde frequentava cerca de 
cem alunos, sendo a maior parte deles mulatos, fuscos, negros e alguns brancos; alertando para a pouca 
qualificação dos professores; informando da sondagem feita para apurar se havia quem ensinasse outras línguas, 
como o francês e o inglês, em desrespeito das ordens régias. 
Anexo: lista       
AHU-Angola, cx. 57, doc. 11 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5226.  1773, Fevereiro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo declarações atestando a localização em Angola, das 
minas de salitre fornecidas pelo sargento-mor Manuel António Tavares e o capitão Albano Caldas, que em Angola 
trabalharam com o seu antecessor; informando que as mesmas eram necessárias para se prosseguir com as 
pesquisas, de acordo com as ordens régias.   
 Anexo: declarações      
AHU-Angola, cx. 57, doc. 12 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5227.  1773, Março, 8, Benguela 
OFÍCIO do juiz de fora de Benguela, Pedro Nolasco Ferreira de Andrade ao [secretário de estado do Reino e 
Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], agradecendo o assentimento dada à sua 
petição, no qual pedia para lhe fazer chegar ao rei o seu pedido de substituição do cargo que ocupava em 
Angola, há cerca de seis anos. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 15 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5228.  1773, Março, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO dos oficiais José Francisco Pacheco e João Pedro Migueis ao [governador e capitão-general de Angola] 
D. António de Lencastre, acerca dos resultados das experiências da fundição de ferro pelos métodos dos 
biscainhos e do francês, feito por seis mestres pretos da fábrica de ferro de Nova Oeiras e realizados nos dias 15 
e 16 de Março de 1773. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 16 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5229.  1773, Março, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO capitão de Artilharia António Máximo de Sousa Magalhães, ao [governador e capitão-general de Angola] 
D. António de Lencastre, sobre a viagem feita ao longo da costa de Angola pelos portos de Quitungo, Ambrizete, 
Cabinda, Molembo e Loango, cujo objectivo se centrou na elaboração de plantas da costa e dos portos, na 
vigilância sobre o movimento do comércio dos escravos feitos por navios estrangeiros franceses, ingleses e 
holandeses; relatando a frequência com que tocavam aqueles portos longo do ano, número de escravos que 
levavam, a capacidade dos navios, produtos de trocas mais frequentes, com quem comercializavam, onde viviam 
as autoridades africanas e quem os representava nos negócios; propondo a construção de fortificações de acordo 
com o conhecimento obtido nessa viagem e, assim como também a possibilidade de se desencadear guerras de 
submissão contra alguns sobas rebeldes, como ao soba de Quitumbo; advertindo para a existência de armas de 
fogo adquiridas aos estrangeiros por troca de escravos. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 17 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5230.  1773, Março, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as conclusões a que chegara acerca da existência de 
cobre em Angola, assim como de ouro, esmeraldas, dadas a conhecer na Corte pelo anterior governador Sousa 
Coutinho; referindo que apesar de existirem evidências sobre a existência do cobre, através dos utensílios 
fabricados e vendidos pelos negros (manilhas, ornatos femininos, cabos de cutelos, machadinhas de guerra) o 
mesmo não era suficiente para a sua exploração; informando que oferecera um preço de cinquenta réis o arrátel, 
um preço superior ao que se praticava e não apareceu mais oferta, significando que não havia em abundância; 
advertindo que havia muita fantasia a volta das riquezas mineiras de Angola, que a seu tempo iria provar com 
documentos. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 22 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5231.  1773, Março, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO da despesa feita pela nau de guerra Nossa Senhora de Belém, comandada pelo capitão-de-mar-e-
guerra João da Costa Ataíde., no porto de Luanda.  
AHU-Angola, cx. 57, doc. 23 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5232.  1773, Março, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do administrador cessante da Companhia de Pernambuco e Paraíba em Angola, António de Sousa 
Portela, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro solicitando que se fizesse 
justiça num caso de tentativa de assalto que fora alvo em sua casa, e  que apresentara queixa; tendo os 
suspeitos sido considerados inocentes, fora-lhe exigido pagar as despesas judiciais e impedido de regressar ao 
Brasil, de onde era natural, e onde precisava de ir prestar contas do fim da sua actividade aos administradores no 
Brasil; referindo ainda as inúmeras petições ao ouvidor e depois ao governador no sentido de lhe ser permitido 
embarcar para o Brasil, sem resultado, assim como referia um conjunto dificuldades, prejuízos e ameaças de que 
ele e o seu advogado tinham sido alvos. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 24 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5233.  1773, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO (cópia) do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando as diligências acerca da recolha dos catecismos em 
língua ambunda que serviam para ensinar aos negros a doutrina cristã, remetidos para Portugal com todos outros 
livros encontrados no hospício dos Barbadinhos italianos; sobre o número de missionários estrangeiros que ainda 
existiam em Angola, referia que há mais de 18 anos que não eram substituídos nas missões do Congo, Sonho, 
Cahenda, Ambuíla, Massangano e Bengo; existindo apenas dois sacerdotes: frade Sebastião de Fajo do hospício 
e um leigo de nome frade Francisco que leccionavam em português e em tudo cumpriam as ordens régias no 
exercício dos seus sacerdócios. 
Anexo: ofício 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 26 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5234.  1773, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o estado das fortificações do reino de Angola; Benguela: a 
fortaleza encontrava-se em construção e dada a dimensão da mesma necessitava de uma guarnição 
correspondente à sua dimensão (gentes e artilharia) e importância comercial e de defesa; Luanda: 3 fortalezas 
principais (São Miguel, São Francisco do Penedo e São) que se encontravam bem guarnecidas, necessitando a 
segunda de pequenas reparações, para além de outros dois redutos instalados longo da barra de Luanda; sobre 
os presídios do sertão: considerava o presídio de Encoge de pouca importância estratégica, servindo apenas 
para impedir e defender da passagem das fazendas para o Reino da Rainha Ginga e Cassanje pelos 
contrabandistas que seguiam para o Loango, aconselhando o seu encerramento; assim como dos presídios de 
Ambaca e Pedras por considerar que faziam pouca falta e constituírem despesas inúteis para o Erário Régio; 
referindo que as fortificações construídas nos principais portos da costa seriam mas eficazes na defesa e 
segurança do Reino de Angola; sobre os presídios das margens do rio Quanza: Muxima, Massangano e 
Cambambe, destes os mais importantes do ponto de vista da defesa eram os de Muxima e Cambambe, 
sobretudo contra os povos de Quissanda, referindo que estes presídios eram guarnecidos por tropas naturais de 
Angola e que necessitavam de aumentar a guarnição de tropas do Reino, de artilharia e munições; destacando a 
importância do presídio de Caconda que protegia os negociantes que andavam por aqueles matos e os homens 
estabelecidos naqueles sítios como moradores.  
AHU-Angola, cx. 57, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5235.  1773, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o funcionamento da fábrica de ferro, comunicando com 
factos e provas a pouca importância do ferro descoberto; remetendo em anexo documentos que corroboravam 
esta evidência, concluindo que a fábrica constituía um prejuízo para o Erário Régio, uma vez que os custos 
financeiros da sua construção, as perdas humanos dos trabalhadores europeus e africanos dificilmente seriam 
cobertos com a produção de ferro, como provavam os parcos resultados de ferro que resultara, depois de 
testados os dois métodos de fundição de ferro (o biscainho e o francês); informando que os testes revelaram que 
existiam muito pouco ferro das amostras trazidas das minas e que para se extrair uma pequena quantidade de 
ferro fundido era necessário uma grande quantidade de lenha para fazer funcionar os fornos, resultando num 
gasto superior ao ferro produzido: Doc. Letra A: Relação das despesas com os fundidores, assinada pelo capitão 
de Infantaria e adjunto das obras reais, João Garcês de Sousa; Doc. Letra B: Cálculo da despesa do trabalho de 
seis fundidores e seus tocadores de foles, africanos, que mandou fazer o intendente geral Joaquim de Beça 
Teixeira perante o capitão inspector José Francisco Pacheco ordenado pelo signatário; doc. Letra C: oficio do 
signatário e declaração dos oficiais engenheiros Luís Cordeiro Pinheiro Furtado e João Pedro Migueis atestando 
a veracidade das experiências realizadas; Doc. Letra D: Relação da conta feita com a construção da fábrica de 
Ferro de Nova Oeiras desde Janeiro de 1766 até 24 de Maio de 1773; Doc. Letra E: Atestação do capitão e 
inspector José Francisco Pacheco sobre os custos que importaram a fundição dos 150 quintais de ferro remetidos 
pelo anterior governador (Sousa Coutinho) ao Reino; doc. Letra F: Relação da conta feita com a construção da 
fábrica de Ferro de Nova Oeiras desde Janeiro de 1766 até 24 de Maio de 1773, assinada por José Valentim 
Duarte; Doc. Letra G: Atestação do capitão e inspector José Francisco Pacheco sobre os vexames e opressões a 
que estavam sujeitos os povos da região assim como o consequente elevado número de deserções.  
Anexo: Relações, ofícios, declarações. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 28 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5236.  1773, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o envio de amostras de breu, e de goma ou resina branca 
para exames químicos e saber se se justificava a sua extracção; informando que o breu ou resina escorria 
liquefeito entre pedras e solidificava em contacto com o ar formando pedras, abundavam nas terras do Dembo 
Libongo, e a resina era extraída de árvore chamada Matonge pelos naturais, predominando nos sítios de 
Calumbo e Guissanguele 
Anexo: ofício (cópia) 
AHU-Angola, cx. 57, doc.  29, 25 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5237.  1773, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo em anexo carta dirigida a um particular solicitando a 
compra de víveres para o provimento dos seus oficiais. 
Anexo: carta, relação 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 30, 19 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5238.  1773, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as instruções régias proibindo qualquer acção de 
exploração das minas de ouro; informando a esse respeito não subsistiam dúvidas sobre o cumprimento dessas 
ordens, uma vez que a exploração das ditas minas eram onerosas e nenhum particular o faria, sob pena de 
incorrer em grandes despesas para um resultado que não cobriria o custo de exploração. 
Anexo: ofício 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 31, 21 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5239.  1773, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, referindo que não existiam minas de salitre em Angola; 
demonstrando perplexidade em relação à afirmação do seu antecessor dando conta da existência desse mineral; 
referindo a ignorância em relação ao local exacto onde se encontravam tais minas em Benguela, reveladas pelos 
oficiais que atestaram em declarações enviadas a Corte; realçando que as amostras enviadas de salitre mais não 
eram do que sal comum, na visão de pessoas entendidas; alertando para o facto destas amostras terem sido 
enviadas três anos antes do fim do mandato do seu antecessor e deste nunca mais ter voltado dar notícias sobre 
esse assunto.  
AHU-Angola, cx. 57, doc. 32 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5240.  1773, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta da execução das ordens régias relativas ao novo 
método da administração da arrecadação dos direitos sobre o contrato de escravos e marfim; referindo a 
necessidade de se fortificar os portos de toda a costa do Loango; referindo a possibilidade do Erário Régio poder 
deste modo passar a beneficiar do negócio de [escravos] que se encontrava em poder dos estrangeiros. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 33, 20 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5241.  1773, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo mapas do número de habitantes da cidade de 
Luanda, onde constavam pardos, pretos livres e negros escravos registados; referindo que o número de 
habitantes brancos e pardos livres eram muito pouco não necessitando, por isso de consultar os registos, 
seguindo mais tarde o mapa; alertando para a frequência de óbitos em Luanda, o que faria com que quando as 
listas deste registo chegassem ao Reino possivelmente já não reflectisse a realidade.  
Anexo: mapas, ofício. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 34, 18 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5242.  1773, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o estado do presídio de Novo Redondo mandado edificar 
pelo seu antecessor; referindo que a fortificação construída era muito frágil, a artilharia velha e sem munições 
apropriadas; o Regimento formado por quarenta homens sendo parte proveniente do presídio da Muxima 
estavam descontentes, quer pelas condições de vida, como pelas doenças e mortes a quem estavam expostos; 
não havia capitão-mor porque se aguardava pela confirmação régia para a criação daquele presídio; concluindo 
assim, que aquele presídio era de pouca utilidade quer para impedir a presença dos estrangeiros, como contra 
uma possível investida dos povos locais; propondo em sua substituição, a fortificação dos portos do Norte 
[Molembo, Cabinda e Loango] assim como o porto de Benguela a fim de melhor defender a costa de Angola.  
AHU-Angola, cx. 57, doc. 35 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5243.  1773, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o cumprimento das ordens régias relativos aos 
fardamentos e soldos das tropas do reino de Angola e, das remessas que se determinara que se fizesse todos os 
anos por conta da Fazenda Real para condução dos ditos fardamentos, a razão de mil praças e nove mil cento e 
vinte réis cada uma; referindo o cumprimento da disciplina das tropas, aplicando-se castigos com severidade 
pelas faltas e desordens; assim como aplicação de castigos ainda mais rigorosos aos degredados devido à sua 
conduta mais violenta e sem temores; alertando para o facto de não se conseguir reunir o número de mil praças 
devido à falta de gentes e pelas muitas ocorrências de falecimentos; informando que a Infantaria reunia cerca de 
seiscentos praças, mulatos e fuscos, entre os 16 e 14 anos, tal como se apresentava nos mapas anexos. 
Anexo: ofício, mapas 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 36, 18 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5244.  1773, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o apuramento da existência de minas de enxofre; referindo 
que não se podia garantir que havia minas desse mineral, por ser pouca a quantidade que se obtivera nos locais 
onde se supunha existir; alertando que os custos de produção eram elevados e o produto obtido não compensava 
os gastos tal como como sucedia com a produção do ferro; mostrando-se muito crítico das descobertas 
anunciadas pelo seu antecessor.  
AHU-Angola, cx. 57, doc. 37 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5245.  1773, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, tecendo considerações sobre a utilidade estratégica do presídio 
de Encoje que se situava a 70 léguas da costa do mar e ainda a muitas mais dos sertões por onde passavam o 
contrabando que circulava no Congo e nos potentados vizinhos; informando que dando cumprimento as ordens 
que constavam da carta particular de 9-06-1772 sobre o combate ao contrabando propunha a fortificação do porto 
do Loango, ou que  Portugal exercesse o direito de Conquista contra a presença estrangeira nos portos do Norte, 
de onde saiam entre 18 a 20 vinte mil escravos ano, em cerca de 30 navios de armadores e companhias 
particulares, dos portos do Loango, Cabinda, Molembo e Guitungo; referindo a visita ordenada ao capitão de 
Artilharia, António Máximo de Sousa Magalhães aos portos do Norte para fazer as plantas da costa norte e 
informar-se sobre o comércio que ali se praticava pelos navios estrangeiros; solicitando o envio de munições e 
apetrechos para reparação da artilharia; pedindo oficiais ferreiros, serralheiros e pedreiros para guarnecer os 
presídios; referindo as providências para a execução de obras nos portos do Norte, que pretendia fazer com 
poucos custos para o Erário Régio; informando que estava arribado há de um ano uma nau holandesa, com cerca 
de 10 homens incluindo o comandante, com carga de ferro e fazendas grossas, que aguardava por mais gente 
para partir; mencionando que pretendia impedir a sua saída sem autorização régia; pretendendo utilizar a referida 
nau para realizar uma viagem aos portos do Norte, usando para tal 923ripulação portuguesa, caso recebesse do 
Reino autorização; solicitando autorização para incluir nessa viagem os seguintes oficiais que eram da sua inteira 
confiança: como comandante, um cavaleiro da Índia e Ex degredado António Manuel de Melo, que servira como 
capitão-de-mar-e-guerra; Manuel António Pinheiro, tenente do mar Joaquim de Almeida e o 1º piloto João 
Ferreira, acrescentando que a referida nau se encontrava bem apetrechada de todas as munições, tanto para 
defesa como de ataque; dizendo que para a expedição contava com tropas do Regimento de [Luanda]; 
solicitando por isso, o envio de recrutas e de 30 soldados artilheiros com três oficiais inferiores para se repartirem 
pelas três fortalezas que iriam ficar desguarnecidas.    
Anexo: relações.  
AHU-Angola, cx. 57, doc. 37 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5246.  1773, Abril, 10 [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José I de 11 de Julho de 1772 ordenando ao tesoureiro mor do Erário Régio que entregasse 
ao tesoureiro dos armazéns, Joseph de Barros e Mesquita, o que importassem as assistências, que os nove 
modeladores, fundidores, refinadores, que foram para o Angola, deixaram de seus jornais às suas famílias; 
ordenando igualmente às viúvas, Luísa Simões e Rosa Maria, de Manuel Vaz e Manuel Simões o pagamento de 
um tostão por dia com antiguidade até ao dia em que faleceram os referidos maridos. 
 Anexo: ofícios, instrumento público de procuração, ordens (cópias).  
AHU-Angola, cx. 56, doc. 38 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5247.  1773, Abril, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor de Angola Joaquim José Coutinho Mascarenhas, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta da desordem causada pelo bacharel e ex-degredado, 
Bernardo Nunes Portela, que havia sido enviado para Angola, com proibição de exercer o seu ofício; sobre a 
permissão de trabalhar dada pelo anterior governador [Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho]; sobre a sua 
acção enquanto advogado de António Sousa Portela e todas as desordens que praticou; sobre a acusação se 
furto contra um homem de nome Francisco Pereira da Silva; informando da fuga de António de Sousa Portela 
para a casa da Sé e auxílio do Bispo; sobre as falsas alegações do Bispo perante a devassa que se mandara 
efectuar e todas dificuldades que este prelado criara, na recaptura do preso. 
Anexo: certidões 
AHU-Angola, cx. 56, doc. 39,42,46 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5248.  1773, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO de exame e averiguação sobre a chegada da charrua Dezom da Companhia geral da Holanda no porto de 
Luanda que veio em socorro de um outro navio da mesma companhia, denominado Beckliet comandada pelo 
capitão Thomaz Brunet; trazendo homens para o conduzir de volta. 
AHU-Angola, cx. 58, doc. 14 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5249.  1773, Maio, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado do Reino 
e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], remetendo relação do  marfim arrecadado 
desde o ano de 1770 a 1772, em cumprimento da provisão de 1-4-1772; enviando mapa do rendimento dos 
direitos dos escravos de Benguela referente ao ano de 1772 e relação dos rendimentos mais recentes; 
remetendo letras sacadas de valores relativos à Letra de Ordem sobre a Mesa da Inspecção do Rio de Janeiro 
que incluía: valores relativos ao pagamento do fardamento das tropas; aos vencimentos do governador e capitão-
general Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, desde 1764 até 27-01-1772, do escrivão e do 1º escriturário e 
do abatimento feito aos soldos dos fundidores da fábrica real de ferro, desde o ano de 1771 até 23-11-1772, que 
deixaram para as suas famílias. 
Anexo: relações e mapas.  
AHU-Angola, cx. 57, doc. 40 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5250.  1773, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da saída da nau holandesa que se encontrava há 
mais de um ano no porto de Luanda, informando que em carta de 27-03-1773 solicitava autorização régia para 
fazer uma expedição aos portos do Norte utilizando aquela nau, porque desconhecia o teor de outra carta vinda 
do Reino datada de 10-07-1772 que autorizava a saída dessa nau; esperando por ordens régia para a realização 
da dita expedição e solicitando um navio adequado aos propósitos da viagem cujas necessidades e condições 
exigidas já tinham sido informadas na carta atrás referida. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 41 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5251.  [ant. 1773, Agosto, 6, Quanza] 
REQUERIMENTO de Manuel Coelho Chaves ao rei [D. José I] solicitando uma 2ª via da confirmação da patente 
da sua nomeação régia no posto de capitão de Infantaria de uma das companhias do Quanza, que vagara por 
promoção de António de Sousa Portela. 
Anexo: certidão 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 43 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5252.  [ant. 1773, Agosto, 17, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Joaquim de Sousa Lobo ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente no posto de 
capitão-mor da ilha de São Pedro da Cazanga, nomeado pelo governador e capitão-general de Angola, [D. 
Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho], cargo que vagou por falecimento de Manuel de Ornelas Vasconcelos.   
AHU-Angola, cx. 57, doc. 44 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5253.  1773, Setembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do Bispo de Angola, Frei Luís [da Anunciação Azevedo] ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro dando conta do mal-estar entre o signatário e o juiz de fora [Joaquim José Coutinho 
Mascarenhas] e, de como isso afectara a relação de trabalho entre ambos; remetendo os testemunhos dos actos 
cometidos por este na condução dos assuntos relativos à Igreja e capelas da freguesia da Nossa Senhora dos 
Remédios; das nomeações dos padres Anastácio dos Santos, ex-degredado e Francisco da Graça expulso dos 
religiosos Carmelitas descalços, em anexos numerados de 1 a 7. 
Anexo: ofício, carta, certidões.  
AHU-Angola, cx. 57, doc. 47, cx. 58, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5254.  1773, Setembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do Bispo de Angola, Frei Luís [da Anunciação Azevedo] ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro dando conta das circunstâncias em que recolhera nos seus aposentos o reu António 
de Sousa Portela; remetendo em anexos tudo o que se oferecia acerca desse caso.  
 Anexo: certidões, oficio 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 48; cx. 58, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5255.  1773, Outubro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO de sentença civil de Francisco Pereira da Silva contra Doutor Bernardo Nunes Portela. 
Anexo: carta de sentença civil  
AHU-Angola, cx. 58, doc. 1, 6 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5256.  1773, Novembro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
TRASLADO de requerimento que António de Sousa Portela fez, em audiência do Doutor Ouvidor Geral Joaquim 
José Coutinho Mascarenhas no dia 4 de Novembro de 1773, a respeito de se cumprir a sentença, e sobre 
sentença de desagravo que veio da Relação da Bahia. 
AHU-Angola, cx. 58, doc. 2 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5257.  1773, Novembro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta das diligencias tomadas acerca do envio de 
pássaros em cumprimento da ordem régia de 16-04-1773. 
AHU-Angola, cx. 58, doc. 3 
AHU_CU_001, Cx. D 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 926 / 1286 

 

5258.  1773, Novembro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o inventario que mandou fazer do bens dos presos de 
Estado falecidos João Pedro de Mendonça, Nicolau de Matos Nogueira e Tomé de Castro, informando que o 
produto liquido da arrematação dos ditos bens foram entregues a um Depositário, aguardando ordens régias 
sobre o destino a dar aos bens atrás referidos. 
AHU-Angola, cx. 58, doc. 4 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5259.  [ant. 1773, Novembro, 9, Benguela] 
REQUERIMENTO de Francisco Rodrigues Sousa ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general, António de Lencastre, no posto de coronel da ordenança do presídio 
de Benguela, vago por falecimento de Matias da Costa.  
Anexo: requerimento, certidão, carta patente 
AHU-Angola, cx. 58, doc. 4 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5260.  1773, Novembro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do Ouvidor Geral de Angola, Joaquim José Coutinho Mascarenhas ao [governador e capitão-general de 
Angola] D. António de Lencastre, sobre a recepção de uma carta passada pelo Juízo Superior da Relação da 
Bahia participando dever cumprir um acórdão proferido em 3 de Dezembro de 1773, de acordo com os 
documentos em anexos, que supostamente o signatário havia despacho na sequência de um requerimento de 
António de Sousa Portela; alegando tratar-se de uma falsificação de documentos e de não existir qualquer 
despacho em resposta; recorrendo o signatário, ao governador na qualidade de Regedor das Justiças, propunha 
que se nomeasse um juiz e escrivão para em segredo fazerem uma informação exacta sobre o ocorrido e mandar 
tirar uma devassa sobre os documentos falsificados, despachos e assinaturas para agir em conformidade.  
Anexo: ofício, parecer, certidão. 
AHU-Angola, cx. 58, doc. 5, 9. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5261.  1773, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO de sentença (traslado), de custas em dobro e causa de liquidação, entre partes como autor Francisco 
Pereira da Silva, contra o réu António de Sousa Portela. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 13 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5262.  1773, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO de sentença (traslado), principais de libelo crime contra Francisco Pereira da Silva. 
AHU-Angola, cx. 58, doc. 7 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5263.  1773, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTOS de libelo (traslado) como autor o réu António de Sousa Portela contra Francisco Pereira da Silva. 
AHU-Angola, cx. 59, doc. 2 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5264.  [ant. 1773, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de António de Sousa Portela antigo administrador da companhia geral de Pernambuco e 
Paraíba, ao rei [D. José I] solicitando autorização para seguir para o Reino e aí ser julgado por ministros isentos 
nomeados pelo rei, juntamente com todo processo que sobre ele recaiu e do qual se considera inocente. 
Obs.: m.est.; anexo: autos 
AHU-Angola, cx. 59, doc. 1 
AHU_CU_001, Cx. D 
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5265.  [post. 1773, Dezembro, 24, São Paulo da Assunção de Luanda] 
TRASLADOS do auto de exame e corpo de delito e auto de devassa que se fez ao preto Manuel de Salvador 
escravo do tenente de Infantaria, João da Silva Franco. 
Anexo: auto de devassa. 
AHU-Angola, cx. 55, doc. 43 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5266.  1773, Dezembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO de António de Sousa Portela a Francisco Bruno de Lemos, acerca de recepção da sentença do 
desagravo da Relação da Bahia, emitida a seu favor; referindo como esta medida o ajudou facilitando os 
posteriores andamentos do processo-crime que decorria em Luanda; mencionando a intervenção do governador 
[António de Lencastre] junto dos ministros [ouvidor-geral e juiz de fora]; sobre o envio dos autos para Lisboa a 
pedido do marquês de Pombal, do [secretario de estado] Martinho de Melo e Castro e do Sr. José Seabra, assim 
como da incerteza da sua ida para Lisboa, temendo que os ditos autos não ficassem prontos a tempo da viagem. 
Anexo: relação 
AHU-Angola, cx. 58, doc. 8 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5267.  1773, Dezembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do juiz de fora de Angola, Luís Ferreira de Araújo e Azevedo, ao rei [D. José I],dando conta do 
procedimento do Bispo Frei Luís da Anunciação e Azevedo; referindo a instituição de duas capelas a que se 
vinculara os bens pertencentes à D. Lourença Raposo Pimenta, moradora da cidade de Luanda; e dos problemas 
que se sucederam: nomeação de um novo capelão e expulsão do anterior ordenado pelo Bispo; o 
descontentamento que se seguiu da parte dos crentes da confraria da Nossa Senhora dos Remédios, das ordens 
do mesmo para trancar algumas portas das capelas da Igreja; lamentando-se da conduta do Bispo que tornava 
difícil a colaboração entre as instituições civis e religiosas; referindo a protecção que dera a um preso: e de como 
este proferira ignomínias ao ouvidor quando este o tentou resgatar da sua residência; solicitando ao rei instruções 
para agir de acordo com a lei.  
Anexo: certidões, instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 58, doc. 11 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5268.  1773, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo conta do hospital de Benguela desde Outubro de 
1772. 
 Anexo: relação 
AHU-Angola, cx. 58, doc. 10 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5269.  1773, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Joaquim José Coutinho Mascarenhas, ao rei [D. José I], sobre a sua 
disposição em fazer cumprir as leis e as determinações régias; dando conta do procedimento do Bispo Frei Luís 
da Anunciação e Azevedo, que acolheu na sua residência um homem, António de Sousa Portela, com pena de 
prisão, sem antes ter solicitado qualquer informação junto das autoridades judiciais; referindo o tratamento 
ignominioso que recebera da parte do dito preso, quando o foi resgatar da residência do Bispo; referindo a 
recepção da sentença do desagravo da Relação da Bahia, emitida a favor deste mesmo reu, proferido com base 
em falsos documentos e alegações; remetendo em anexo todas atestações ao rei para que este tomasse as 
medidas que se impunham. 
Anexo: ofícios, certidões. 
AHU-Angola, cx. 58, doc. 11, 13 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5270.  1773, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do ouvidor-geral de Angola, Joaquim José Coutinho Mascarenhas, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando que enviara ao rei os [autos] que se referiam ao caso em que 
era réu António de Sousa Portela, cujo advogado era um ex-degredado Bernardo Nunes Portela e, do 
envolvimento do Bispo Frei Luís da Anunciação Azevedo nesse mesmo processo.  
AHU-Angola, cx. 58, doc. 12 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5271.  1774, Fevereiro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do ouvidor-geral de Angola, Joaquim José Coutinho Mascarenhas, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo certidão que atestava a saída em liberdade da fortaleza de São 
Miguel, debaixo de homenagem, os presos: António de Sousa Portela, Doutor Bernardo Nunes Portela e 
Francisco Gomes Pereira Guimarães; informando da concessão de licença autorizada pelo governador, aos 
advogados Bernardo Nunes Portela e Francisco Gomes Pereira Guimarães para advogarem, alegando que havia 
homens letrados na cidade; referindo que remetera os autos relacionados com o processo desses réus, 
aguardando por ordens régias para o efeito.    
Anexo: certidão 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1A 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5272.  [ant. 1774, Janeiro, 31, Luanda] 
REQUERIMENTO do ajudante de Infantaria do Regimento pago de Angola, ao rei [D. José I] solicitando 
autorização para seguir para o Reino a fim de cuidar da sua saúde, por tempo de um ano. 
Anexo: bilhete 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 2 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5273.  1774, Abril, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do ouvidor-geral de Angola, Joaquim José Coutinho Mascarenhas, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, congratulando-se pela determinação régia sobre a extinção total dos 
denominados jesuítas; informando as providências que se tomaram para saudar a dita medida, em Angola. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 19 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5274.  [ant. 1774, Abril, 26, Luanda] 
REQUERIMENTO de José Filipe Constantino de Witemberg, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta 
patente, passada pelo governador e capitão-general, António de Lencastre, no posto de tenente do Regimento 
pago de Luanda, da Companhia de que é capitão Francisco Matoso de Andrade, vago por falecimento de 
Francisco Coelho da Silva.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 3 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5275.  1774, Maio, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do ouvidor-geral de Angola, Joaquim José Coutinho Mascarenhas, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, fazendo referência ao seu oficio de 5 de Fevereiro relativo a autorização de 
advogar, concedida aos réus [Bernardo Nunes Portela e Francisco Gomes Pereira Guimarães]; alegando que 
esta medida não só, contrariava as leis e o Direito, assim como a actuação dos mesmos provocavam imensas 
desordens; solicitando ordens régias para se repor a justiça reclamada por todos os que viviam com honra e 
justiça naquele reino. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 4 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5276.  1774, Maio, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO de Inventariação e suas avaliações, que mandou fazer o Doutor Joaquim José Coutinho Mascarenhas, 
Intendente da Marinha, de dezanove escravos, que foram apreendidos para contrabando nas terras dos distritos 
do Bengo, Golungo e Icolo.  
Anexo: Auto de perguntas, Auto de devassa, certidões, lista. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 5 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5277.  [ant. 1774, Junho, 28, Massangano] 
REQUERIMENTO de José Lopes Bandeira, ao rei [D. José I] solicitando que se juntasse ao processo anterior a 
certidão que prova ser o primeiro provido no posto de tenente-coronel dos auxiliares da Vila de Massangano, 
passada pelo governador e capitão-general, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, vago por falecimento do seu 
antecessor; alegando que tal se devia pelo facto de se encontrar impossibilitado de apresentar a certidão de óbito 
exigido pelo rei no despacho que fizera ao seu primeiro requerimento.  
Anexo: carta patente, requerimento, certidão e lembrete. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 6, 12 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5278.  [ant. 1774, Agosto, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de Salvador Soares de Faria ao rei [D. José I], solicitando pagamento dos soldos do tempo 
que serviu como sargento-mor na fortaleza do Penedo. 
Anexo: Instrumento em pública forma, certidão.  
AHU-Angola, cx. 60, doc. 7 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5279.  1774, Setembro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo processo e autos apurados a partir de uma portaria do 
governador e capitão-general António de Lencastre que mandara  proceder a devassa e corpo de delito sobre os 
furtos, piratarias praticados por navios estrangeiros.  
Anexo: Autos 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 8, 18 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5280.  1774, Setembro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as medidas a tomar para a fortificação dos portos de 
Loango, Cabinda, Molembo e Quitumbo contra a acção do contrabando praticado pelas nações do Norte; 
referindo o artifício encontrado pelos negros e pardos das povoações do domínio português para chegarem as 
praias daqueles portos e adquirirem as fazendas que depois vendiam pelos distritos e vizinhanças de Luanda, 
assim como as acções de captura e punição em curso contra vinte dois contrabandistas; referindo o envio de 
autos relativos as devassas e outros processos já julgados pela Junta. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 9 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5281.  [ant. 1774, Outubro, 5, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO de Manuel José de Lemos ao rei [D. José I] solicitando a inclusão da carta patente passada 
pelo governador e capitão-general de Angola, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, junta ao seu requerimento 
de 7 de Novembro de 1770,  em que solicitava a confirmação da sua nomeação no posto de capitão da fortaleza 
da Nossa Senhora da Nazaré. 
Anexo: requerimentos, lembrete. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 10; cx. 54, doc. 102 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5282.  1774, Dezembro, 16, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I dirigida ao Conselho ultramarino ordenando a nomeação de Juiz de Fora de Benguela 
ao bacharel José Pereira da Silva Manuel. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 14 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5283.  1774, Dezembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo viveiros de pássaros, referindo as dificuldades na 
captura de diferentes espécies de aves e da fragilidades dos mesmos nas viagens. 
Obs.: corresponde ao nº 1 do extrato de ofícios enviados no ano de 1774 pelo [governador e capitão-general de 
Angola] D. António de Lencastre; anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 16 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5284.  1774, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do sargento-mor engenheiro Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro solicitando a sua intervenção junto do rei [D. José I] para que 
autorizasse a saída da sua mulher e filhos para o Reino, no fim da sua comissão de serviço, alegando ser a sua 
mulher filha do físico-mor doutor Eusébio Catela de Lemos, que servia em Angola há de quarenta anos; referindo 
que recorria à Corte porque o governador [António de Lencastre] dificultava a resolução desta questão através do 
Tribunal do Conselho do Ultramar, devido ao facto de existir uma ordem régia que proibia a saída de mulheres 
residentes e naturais de Angola.  
AHU-Angola, cx. 60, doc. 17 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5285.  1774, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o envio dos degredados Manuel Ribeiro da Guia e Luís 
Xavier do Sacramento, que tinham sido expulsos da ordem Carmelitana por maus procedimentos, para diversos 
presídios do sertão de Angola, com ordem de nela permanecerem até ordem régia contrária, em cumprimento da 
ordem régia de 21 de Março de 1774. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 20 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5286.  1774, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que mandara assentar praça na Cavalaria de Luanda 
os degredados Manuel Alexandre do Couto Bivar e João Álvares de Moura, vindos do Reino na corveta Santa 
Isabel Rainha de Portugal, de acordo com a ordem régia de 23 de Abril de 1774. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 20 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5287.  1774, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as diligências feitas no sentido do cumprimento das 
instruções contidas na carta régia de 17-10-1773, referindo que as transmitiu de imediato à Junta da Fazenda 
Real. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 20 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5288.  1774, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que por falecimento do Frade José de Beça religioso 
da Terceira Ordem da Penitência em 10-05-1774, não foi possível embarca-lo para o Reino tal como mandava a 
ordem régia de 18-04-1774. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 20 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5289.  1774, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o destino que dera as fazendas estrangeiras adquiridas na 
Ilha de São Tomé, pelo mestre Francisco António Freire da corveta Santa Isabel Rainha de Portugal, que vinda 
do Reino para o porto de Angola, que devido ao mau tempo, arribara naquela ilha, onde vendeu parte das 
fazendas que trazia do Reino e adquiriu outras que enviara à Luanda. 
Obs.: corresponde ao nº 2 do extrato de ofícios enviados no ano de 1774 pelo [governador e capitão-general de 
Angola] D. António de Lencastre; anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 20 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5290.  1775, Janeiro, 11, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo] 
ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo a Instrução relativo ao 
mandato do novo governador de Benguela, entre outros assuntos. 
 Anexo: instruções (minutas) 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 21, 22 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5291.  1775, Janeiro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo viveiros de aves pela corveta Nossa Senhora da 
Conceição da Ponte, ao cuidado do mestre Manuel José da Cunha que seguia para Bahia. 
Anexo: recibo, lista. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 36 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
  

5292.  1775, Março, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo viveiros de aves pela sumaca Senhor do Bonfim e 
Nossa Senhora dos Prazeres, ao cuidado do mestre José Ferreira Martins que seguia para Pernambuco. 
Anexo: recibo, lista. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 36 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5293.  1775, Abril, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado do Reino 
e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], remetendo o balanço da administração do 
ano de 1774 do qual constavam os seguintes documentos: autos de arrematação do contrato do dízimo do 
pescado e do sal das lagoas pertencentes ao presídio de Massangano; assim como autos de arrematação do 
contrato dos dízimos dos presídios de Ambaca e seus distritos, e das Pedras e seus distritos; mapas do marfim e 
dos escravos de Benguela dos anos de 1773 e 1774, e mapa do marfim comprado pela Junta da Fazenda Real 
de Angola relativo ao ano de 1774; Relação do Rendimento dos Direitos dos Escravos de 1774.  
 Anexo: Autos (cópias), mapas, relação. 
AHU-Angola, cx. 60, doc.  24, 23, 36 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5294.  [ant. 1775, Abril, 26, Quanza 
REQUERIMENTO de Possidónio da Costa ao rei [D. José I], solicitando confirmação da carta patente passada 
pelo governador e capitão-general de Angola, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de capitão de 
Infantaria de uma das companhias do Quanza, que vagou por promoção de Joaquim de Sousa Lobo a capitão da 
ilha da Cazanga.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 25 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5295.  [ant. 1775, Maio, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de D. Maria das Necessidades e Faria, viúva do coronel Matias da Costa, natural de Luanda, 
ao rei [D. José I] solicitando provisão régia para se constituir tutora e administradora das pessoas e bens dos 
seus filhos, ficando substituindo no negócio e na administração da dita casa, em virtude do falecimento do seu 
marido e de ter ficado com 5 filhos menores.  
AHU-Angola, cx. 60, doc. 26 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5296.  [ant. 1775, Julho, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de Bernardo Nunes Portela, senhorio da corveta Bom Jesus das Pontes e Nossa Senhora da 
Conceição da Ponte, ao rei [D. José I] solicitando que fosse deferido o seu juramento e se tomasse o termo 
constante da provisão, parágrafo 27, e o livrasse do impedimento de deixar sair do porto a dita corveta como que 
constava no despacho do ouvidor; informando que a dita corveta encontrava-se preparada, carregada e com 
fiança dada, de feitos próprios para seguir viagem para cidade da Bahia, alegando que se tal não acontecesse 
seria inevitável a sua ruína.  
Anexo: requerimentos, autos, certidão, petição. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5297.  1775, Julho, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor de Angola Joaquim José Coutinho Mascarenhas, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o pedido de saída de uma sumaca, com fiança e de efeitos próprios 
de Bernardo Nunes Portela; referindo toda a perturbação causada com as autorizações solicitadas; remetendo 
em anexo todos os despachos, autos e petições produzidas no decorrer desse processo; solicitando ordens 
régias para a solução do mesmo. 
Anexo: nº 1-Petição, nº 2 despacho do ouvidor, nº 3 despacho, nº 4 despacho e nº 5 juramento. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 28 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5298.  1775, Julho, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado do Reino 
e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo] dando conta das diligências tomadas sobre 
o auxilio no que a Justiça permitir aos procuradores de Domingos Rodrigues Chaves, a fim de se conseguir o 
efeito das cobranças de suas dívidas, e fazerem delas remessas para o Reino, com a maior brevidade possível, 
em cumprimento da ordem do Marquês datada de 05-10-1774. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 36 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5299.  1775, Julho, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado do Reino 
e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo] dando conta da incompetência dos 
ministros que regiam a justiça em Angola, sobre os desentendimentos entre o ouvidor Joaquim José Coutinho 
Mascarenhas e o juiz de fora Luís Ferreira de Araújo e Azevedo e as consequências que daí advinham nos actos 
de justiça; alertando para a reclamação dos povos que os acusavam de juízos parciais, de atrasos na condução 
dos processos judiciais, e actos de violências e despotismos; mencionando a arbitrariedade na marcação das 
audiências, na composição dos presentes nos julgamentos, onde não constavam as presenças dos procuradores, 
porteiros e escrivães, de acordo com as leis; referindo igualmente a conduta danosa do tesoureiro do juízo dos 
ausentes, que não possuía um cofre para guardar os bens e dinheiros dos herdeiros e proprietários; as 
irregularidades na aplicação das leis sobre as heranças e sobre o confisco dos bens dos negociantes devedores 
e sócios falecidos; sobre o litígio relativo aos despachos e saídas dos navios que carregavam escravos por contra 
e risco dos donos e respectivos armadores e os danos que tal situação causava aos negociantes e, na 
arrecadação dos direitos para Fazenda Real; referindo o contencioso com um negociante relativo a saída de uma 
sumaca, mesmo depois deste, entregar todos os justificativos exigidos pelo ouvidor e dos apelos do governador 
no sentido de autorizar a saída da referida embarcação; sobre o monopólio dos administradores e do seu livre 
arbítrio no concernente às compras e taxação dos preços de alguns géneros e mantimentos de primeira 
necessidade para a cidade de Luanda; sobre as mortes de muitos escravos por má nutrição e tratamento 
bárbaro; alertando para a responsabilidade do Ouvidor na falta de fiscalização do asseio dos armazéns, casas e 
quintais onde eram alojados os escravos; concluindo que perante tal situação do desempenho dos ministros da 
justiça de Angola solicitava ao marquês medidas para alterar a situação. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 29 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5300.  1775, Julho, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REGIMENTO (cópia) para os escrivães das feiras de Cassanje, Haco e Beja, e dos mais distantes presídios. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 30 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5301.  [ant. 1775, Agosto, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO  
Anexo: lembretes 
Obs.: apenas existe os lembretes, num refere que o requerimento foi retirado no ano de 1778. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 31 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5302.  [ant. 1775, Agosto, 22, Caconda 
REQUERIMENTO de José Antunes de Campos ao rei [D. José I], solicitando confirmação da carta patente 
passada pelo governador e capitão-general de Angola, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de 
sargento-mor do presídio de Caconda.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 32 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5303.  1775, Agosto, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor de Angola Joaquim José Coutinho Mascarenhas, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as diligência tomadas em relação ao navio Nossa Senhora do Carmo 
e Santa Ana do comandante José Dias Barros vindo de Macau, referindo que autorizara a aguada do dito navio 
no cumprimento das ordens régias expedidas para o efeito.  
AHU-Angola, cx. 60, doc. 36 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5304.  1775, Novembro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Joaquim José Coutinho Mascarenhas, ao rei [D. José I], enviando o seu 
parecer acerca da petição de Manuel Rodrigues da Silva, morador na cidade de Luanda solicitando a legitimação 
de dois filhos, um natural e outro espúrio. 
Anexo: requerimento, bilhete, instrumento em pública forma, auto, provisão. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 33 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5305.  [ant. 1775, Novembro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de D. Francisca Pires Ferreira viúva do coronel Custódio Simões da Silva, seus filhos e genro 
Tomé Couceiro Viana, António Simões da Silva e D. Ana Simões da Silva, ao rei [D. José I] solicitando que o 
estabelecimento do aluguer das suas casas seja feito atendendo a qualidade das mesmas, alegando que sendo 
proprietários de casas grandes de sobrado de pedra e cal, sitas no bairro do Bungo da praia da cidade de 
Luanda, por título de meação e herança do seu dito marido, a mesma foi entregue ao Bispo, sem que lhes fosse 
atribuído uma renda pelo aluguer.  
Anexo: cartas 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 34 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5306.  [ant. 1775, Novembro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do físico mor de Angola Eusébio Catela de Lemos, ao rei [D. José I] solicitando mercê do 
hábito da Ordem de Cristo, dotado de uma tença, em satisfação pelos seus serviços. 
Anexo: requerimentos, carta patente (traslado), informações, certidão de folhas corridas. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 35 
AHU_CU_001, Cx. D..  
 

5307.  1775, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando e solicitando o envio de fardamentos para as tropas 
de Luanda e de todos os presídios do sertão, bem como armas e munições. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 36 
AHU_CU_001, Cx. D..  
 

5308.  1775, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
LISTA de toda a carga que transportava a galera Santo António de que era capitão António Luís da Piedade vinda 
do Rio de Janeiro para o porto de Lisboa. 
Obs.: Este assunto refere-se ao Brasil 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 37 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5309.  1776, Fevereiro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO do rendimento dos direitos dos escravos despachados de Angola e Benguela no ano de 1775. 
AHU-Angola, 61, doc. 2 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5310.  [ant. 1776, Março, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do proprietário das coutadas da Vila de Óbidos, José Joaquim de Seixas, ao rei [D. José I] 
solicitando perdão de todas as penas impostas na sentença de 5 anos de degredo em Angola, em virtude de não 
lhe ter sido permitido provar a sua inocência do crime de incendiário de que fora acusado. 
Obs.: este requerimento apenas refere Angola como local onde seria cumprida a sentença; anexo: requerimento. 
AHU-Angola, 61, doc. 3 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5311.  1776, Fevereiro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
BANDO proibindo aos moradores da cidade de Luanda a conservação de pólvora em casa, sob pena da mesma 
ser apreendida e incorrerem em crime de contrabando, sequestro, sendo instaurada uma devassa aos que 
fizessem contrabando e extravio dos navios. 
AHU-Angola, 61, doc. 4 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5312.  [ant. 1776, Março, 22, Ambaca] 
REQUERIMENTO de Francisco José de Lucena, ao rei [D. José I], solicitando confirmação da carta patente 
passada pelo governador e capitão-general de Angola, António de Lencastre, no posto de capitão de Auxiliares 
do presídio de Ambaca, que vagou por falecimento de Domingos de Cristo Sá e Miranda.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 5 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5313.  [ant. 1776, Março, 22, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO de João da Costa Barros, ao rei [D. José I], solicitando confirmação da carta patente passada 
pelo governador e capitão-general de Angola, António de Lencastre, no posto de capitão da fortaleza de Santo 
Amaro na cidade de Luanda, que vagou por falecimento de Amaro Gomes da Cruz.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 6 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5314.  1776, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola Joaquim José Coutinho Magalhães, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo um Auto volumoso, explicando a natureza do conflito que o 
mesmo relata e solicitando uma determinação régia. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 7 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5315.  1776, Abril, 18, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José I nomeando tenente João José Pinto de Vasconcelos no cargo de Secretario do 
governo de Angola, para servir por tempo de três anos. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 8 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5316.  [ant. 1776, Abril, 27, Caconda a Nova] 
REQUERIMENTO de José de Lemos Chaves, ao rei [D. José I], solicitando confirmação da carta patente 
passada pelo governador e capitão-general de Angola, António de Lencastre, no posto de capitão-mor de 
Caconda a Nova.  
Anexo: provisão, decretos (cópia), carta patente (cópia), carta patente. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 38 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5317.  1776, Maio, 2, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José I nomeando o bacharel José Joaquim Monteiro Guedes no cargo de Juiz de Fora de 
Benguela, para servir por tempo de três anos. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 9 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5318.  [ant. 1776, Maio, 9, Lisboa] 
REQUERIMENTO do secretário do governo de Angola, João José Pinto de Vasconcelos, à secretaria do tribunal, 
solicitando que lhe fosse passada por certidão, a ajuda de custo na forma do estilo.  
AHU-Angola, cx. 61, doc. 10 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5319.  ant. 1776, Maio, 20, Quanza] 
REQUERIMENTO de Mateus Vieira Dias, ao rei [D. José I], solicitando confirmação da carta patente passada 
pelo governador e capitão-general de Angola, António de Lencastre, no posto de capitão de Infantaria do 
Regimento do Quanza, que vagou por ausência de Miguel Ribeiro da Fonseca.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 11 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5320.  ant. 1776, Maio, 20, Quanza] 
REQUERIMENTO de José Filipe Constantino de Witemberg, ao rei [D. José I], solicitando confirmação da carta 
patente passada pelo governador e capitão-general de Angola, António de Lencastre, no posto de sargento-mor 
do Regimento do Quanza.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 12 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5321.  1776, Maio, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado do Reino 
e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo] dando conta da confirmação da recepção 
do oficio de12-03-1774, assim como outros mapas e balanços; esclarecendo dúvidas relativas aos mesmos 
documentos enviados. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 13 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5322.  1776, Maio, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado do Reino 
e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo] remetendo o balanço da receita e despesa 
da Fazenda Real de 1775, a relação de escravos de Luanda e Benguela de 1775, a relação do abatimento que se 
fez das jornas dos fundidores da Real Fábrica do Ferro e três mapas sobre a saída do marfim para Lisboa, por via 
da Mesa da Inspecção do Brasil; sobre a questão da isenção dos direitos dos escravos levados pela Companhia 
Geral do Grão Pará e Maranhão.  
Anexo: mapas, letra, relação. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 14  
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5323.  1776, Maio, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado do Reino 
e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo] sobre a diminuição das receitas dos direitos 
do marfim a partir do de 1773 em diante, tendo como base de comparação o ano de 1772 e da ordem para se 
aumentar o preço; informando que a receita obtida no de 1772-1773 se devera ao facto de se ter sequestrado 
todas as pontas de marfim que os negociantes tinham retidas a espera de melhores preços e não a aumento real 
de pontas de marfim para comerciar, que as receitas dos anos seguintes reflectiam a realidade; atribuindo esta 
situação à forma como os contratadores pagavam aos negociantes do marfim, inicialmente com dinheiro de Ouro 
e com Letras, passando depois com o Contratador Domingos Dias da Silva a pagar por meio de Livranças, 
gerando-se uma grande desconfiança no meio dos negociantes, quer em Luanda como no sertão; alertando para 
a dificuldade e lentidão em fazer cumprir as ordens e provisões ordenadas pelo Marquês.  
AHU-Angola, cx. 61, doc. 15 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5324.  1776, Maio, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado do Reino 
e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo] sobre a nomeação de José Plácido Correia 
de Brito para tesoureiro geral e da necessidade de se prover a Tesouraria de um tesoureiro das despesas 
miúdas, tendo em conta  o aumento de actividades diárias existentes que tornavam impossível o tesoureiro geral 
cumpri-las sem relaxação e com o rigor que a provisão de 14-02-1776 fazia referência. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 16  
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5325.  1776, Junho, 1,São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta das providências que tomara em relação ao navio 
São Luís o Afortunado vindo da cidade de Deus de Macau, de eram caixas Lázaro Ferreira Portugal, Francisco de 
Paula e Miranda que aportaram em Luanda pedindo para se reabastecerem e prosseguirem viagem. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5326.  1776, Junho, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o envio de pássaros que seguiam no São Luís o 
Afortunado vindo da cidade de Deus de Macau, com o seu capitão  Lázaro Ferreira Portugal. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5327.  1776, Junho, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta das obras que mandara fazer para suprir a falta de 
armamento; mencionando a construção de parque de artilharia de doze peças de diferentes calibres e quatro 
obuses e de uma casa de trem para arrumar o referido parque, tendo feito tudo apesar da falta de artífices. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5328.  1776, Junho, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a falta de fardamento e fardetas das tropas, assim como da 
falta de armamentos, munições e artífices para reparar as armas que haviam chegado no ano de 1772. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 

5329.  1776, Junho, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado do Reino 
e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo] manifestando satisfação pela condenação 
de João Baptista Pele, que atentara contra a vida do Marquês; informando das acções de graça que se 
realizavam em Luanda a seu favor. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 

5330.  1776, Junho, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a guerra que movera contra o soba do Bailundo e seus 
aliados, os sobas rebeldes; dando a conhecer que agira a pedido de uma representação feita pelo capitão-mor de 
Benguela e de outros presídios da região, assim com de juízes, feirantes do sertão e moradores negociantes que 
se queixavam das vexações (roubos os pombeiros, matando e fazendo prisioneiros os seus escravos) cometidas 
pelo soba de Bailundo e de outros potentados rebeldes; dando conta das acções de guerra que intentou contra o 
soba do Bailundo e seus aliados, mobilizando expedições por mar e terra a partir de Luanda, incorporando tropa 
preta, empacaceiros, jagas, moradores e seus escravos, e sovas avassalados com as suas armas; mencionando 
que a guerra durara dois anos e terminou com a morte do soba de Bailundo e a submissão os sovas rebeldes, 
bem como com a destruição de das suas quipacas, banzas e libatas. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 18 
AHU_CU_001, Cx. D 
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5331.  1776, Junho, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor de Angola Joaquim José Coutinho Mascarenhas, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo uns volumosos autos sobre um despacho governador e capitão-
general de Angola António de Lencastre ordenara com muita justiça contra o provedor da cidade de Luanda e os 
administradores ; referindo que o mesmo pretendia ir contra a companhia, estatutos e leis ao interferir na 
administração do tesouro dos defuntos e ausentes tal como referia  a lei de 17 de Junho de 1766.  
AHU-Angola, cx. 61, doc. 19 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5332.  1776, Julho, 15, Lisboa] 
CARTA do [secretário do conselho ultramarino, Joaquim Miguel Lopes de Lavre] à rainha [D. Maria I], informando 
sobre o pedido do capitão de Infantaria e ajudante das ordens Joaquim José de Figueiredo, que solicitava ordens 
para lhe ser pago o soldo do posto de capitão e não apenas os de ajudante das ordens. 
Anexo: requerimento, certidão 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 21 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5333.  1776, Junho, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da dificuldade em fazer cumprir a determinação 
régia de proibir toda e qualquer correspondência do preso de estado José Bernardo da Gama e Ataíde. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5334.  [ant. 1776,  Setembro, 12, Benguela] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Benguela Pedro Nolasco Ferreira de Andrade ao rei [D. José I] solicitando a 
reforma da consulta  datada de 22-05-1762, por ter decorrido mais de 6 meses desde a última petição sobre a 
confirmação do seu salário no cargo de juiz de fora para Benguela e da necessidade de desobrigar a fiança 
prestada pela capitão-mor daquele presídio. 
AHU-Angola, cx. 61 doc. 22 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5335.  [ant. 1776, Setembro, 18, Quanza] 
REQUERIMENTO de António de Sousa Teles ao rei [D. José I] solicitando confirmação da carta patente, passada 
pelo governador e capitão-general, António de Lencastre, no posto de capitão de Infantaria de uma das 
companhias do Quanza, que vagou por falecimento de José Pinto de Carvalho.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 23 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5336.  [ant. 1776, Setembro, 24, Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado secretário do governo de Angola João José Pinto de Vasconcelos ao rei [D. José 
I] solicitando um alvará de mantimentos na forma do estilo, para ser satisfeito do respectivo ordenado. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 24, 29, 30 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5337.  [ant. 1776, Setembro, 25, Benguela] 
REQUERIMENTO do nomeado juiz de fora de Benguela José Joaquim Monteiro Guedes ao rei [D. José I] 
solicitando uma provisão de confirmação do dito cargo. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 25 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5338.  [ant. 1776, Setembro, 27, Luanda] 
REQUERIMENTO do nomeado ouvidor de Angola Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao rei [D. José I] 
solicitando uma provisão e ordens  na forma do estilo  para confirmação do dito cargo. 
Anexo: Provisão, bilhete. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 26 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5339.  [ant. 1776, Setembro, 27, Benguela] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Benguela José Joaquim Monteiro Guedes ao rei [D. José I] solicitando uma 
provisão e ordens  na forma do estilo  para confirmação da 3ª parte para além do ordenando estabelecido para o 
posto que fora nomeado, assim como o pagamento de cinquenta mil réis para aposentadoria de casa, como se 
praticou com o juiz de fora de Luanda, pelo qual estava regulado o seu lugar.  
Anexo: requerimentos, provisão. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5340.  [ant. 1776, Outubro, 3, Benguela] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Benguela José Joaquim Monteiro Guedes ao rei [D. José I] solicitando uma 
provisão para exercer o cargo de provedor da fazenda de Benguela, à semelhança do seu antecessor. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 28 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5341.  1776,Outubro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as diligências tomadas em relação ao navio Neptuno, de 
era comandante o  capitão tenente António José de Oliveira e senhorio a companhia geral de Pernambuco e 
Paraíba, vindo de Goa e que necessitava de mantimentos. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5342.  1776,Outubro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo a conta do Hospital da cidade de Benguela de 1774 a 
1775. 
Anexo: Relação 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5343.  [ant. 1776, Outubro, 16, Luanda] 
REQUERIMENTO do ouvidor de Angola, Joaquim José Coutinho Mascarenhas ao rei [D. José I] solicitando a 
nomeação de um sindicante para tirar residência visto ter cessado o seu tempo de serviço, e tendo como 
sucessor Joaquim Manuel Garcia de Castro.  
Anexo: requerimento 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 31,32 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5344.  [ant. 1776, Outubro, 17, Luanda] 
REQUERIMENTO do nomeado  juiz de fora de Angola António Pereira Bastos Lima Varela Barca ao rei [D. José 
I] solicitando uma provisão e ordens  na forma do estilo  para confirmação do dito cargo. 
Anexo: requerimento, provisão. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 33 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5345.  201507 
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5346.  [ant. 1776, Outubro, 19, Luanda] 
REQUERIMENTO do ajudante das ordens Pedro José Correia de Quevedo, ao rei [D. José I] solicitando provisão 
para que se lhe fosse entregue os bens deixados por D. Rosária Viera de Lima, viúva do tenente José Nobre dos 
Santos, atestando que a mesma, em vida, havia reclamado a capela que tinha feito, iludida e aliciada pelo padre 
Salvador da Silva. 
Anexo: requerimentos, certidões. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 34 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5347.  [ant. 1776, Outubro, 22, Luanda] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral de Angola Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, ao rei [D. José I] 
solicitando concessão do pagamento de aposentadoria de acordo com as resoluções régias. 
Anexo: requerimento 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 35,36 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5348.  [ant. 1776, Novembro, 23, Luanda] 
REQUERIMENTO do secretário do governo de Angola João José Pinto de Vasconcelos, ao rei [D. José I] 
solicitando um alvará de mantimentos na forma do estilo, para ser satisfeito do respectivo ordenado. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 37 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5349.  [ant. 1777, Março, 21, Angola 
REQUERIMENTO de Vicente Teodósio da Maia, à rainha [D. Maria I] solicitando uma certidão com o teor da 
provisão, passada em nome de João Coelho de Lima, que foi secretario do governo de Angola no reinado de D. 
João V, para efeitos legais.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 41 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5350.  [ant. 1777, Abril,12, Angola 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Infantaria com exercício de engenheiro, Guilherme Pais de Menezes, à 
rainha [D. Maria I] solicitando a devolução de um requerimento que se achava no Tribunal Régio desde 1773 para 
o incluir numa nova petição que pretendia fazer.  
AHU-Angola, cx. 61, doc. 42 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5351.  [ant. 1777, Maio, 2, Angola 
REQUERIMENTO do padre Sebastião Dinis Coelho e do seu irmão António Simões, à rainha [D. Maria I] 
solicitando perdão de pena que cumpriam em Angola, para onde foram enviados degredados por tempo de 10 
anos. 
Anexo: oficio, bilhete.  
AHU-Angola, cx. 61, doc. 44 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5352.  1777, Maio, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO (cópia) do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta das providências que tomara em auxilio do navio 
francês Le Severe; autorizando o reabastecimento através do negociante Manuel da Costa Pinheiro e mantendo 
vigilância até a saída do mesmo das águas angolanas; referindo o contrabando praticado durante o auxílio que 
lhe prestara; assim como a devassa que mandara instaurar para o apuramento dessa ocorrência. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 40 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
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5353.  1777, Junho, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do secretário do governo de Angola, João José Pinto de Vasconcelos ao[secretário de estado do Reino e 
Mercês], Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo agradecendo a nomeação e, dando a 
conhecer as primeiras impressões após a sua chegada a Angola. 
Anexo: ofício 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 45 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5354.  1777, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do secretário do governo de Angola, João José Pinto de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro agradecendo a nomeação e, dando a conhecer as primeiras 
impressões após a sua chegada a Angola. 
Anexo: ofício 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 46 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5355.  1777, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta das providências que tomara em auxilio do navio 
francês Le Severe; autorizando o seu reabastecimento através do negociante Manuel da Costa Pinheiro e 
mantendo vigilância até a saída do mesmo das águas angolanas; informando a deserção de António Carneiro 
Homem que servira de intérprete junto daquele navio; sobre a devassa que mandara instaurar para o apuramento 
dessa ocorrência. 
Anexo: oficio, lista 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5356.  1777, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo conta do hospital de Benguela referente ao ano de 
1776. 
 Anexo: relação 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5357.  [ant. 1777, Julho, 2, Angola] 
REQUERIMENTO de Domingos Lopes Loureiro, à rainha [D. Maria I] solicitando licença para o novo 
estabelecimento de uma pescaria de baleias nos mares de Angola e Benguela, comprometendo-se a pagar à 
Fazenda Real o donativo anual de 400 mil réis, a partir do início do contrato; ratificando o lanço que em outros 
requerimentos oferecera pelo contrato das baleias no Brasil, removendo dos actuais contratadores. 
Anexo: requerimentos, lembrete.  
AHU-Angola, cx. 61, doc. 47 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5358.  1777, Julho, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I], sobre a petição de Domingos Lopes Loureiro 
solicitando licença para o novo estabelecimento de uma pescaria de baleias, nos mares de Angola e Benguela, 
comprometendo-se a pagar à Fazenda Real o donativo anual de 400 mil réis, a partir do início do contrato; 
ratificando o lanço que em outros requerimentos oferecera pelo contrato das baleias no Brasil, removendo dos 
actuais contratadores. 
Anexo: Consulta, requerimentos (cópia), requerimento, ofício (cópia); provisão.  
AHU-Angola, cx. 61, doc. 48 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5359.  1777, Outubro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA de Matias António de Sousa Lobato, à rainha [D. Maria I] sobre o requerimento de António de Pontes 
Lisboa que solicitava a desoneração e a obrigação de mostrar o comprovativo da entrega dos instrumentos que 
recebera, quando estava embarcado na corveta Rainha Santa Isabel de Portugal, que deveria seguir viagem para 
Angola, alegando que fora transferido para o navio de guerra Nossa Senhora dos Prazeres como 1º piloto e 
substituído pelo capitão Francisco António, tendo este ficado com a responsabilidade dos referidos instrumentos.  
 Anexo: requerimentos 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 49 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5360.  1777, Outubro, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do Arcebispo de Petra ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro 
acerca dos quatro capuchinhos enviados para o Congo, sendo o padre Stefano Maria di Casteleto nomeado 
perfeito, e os restantes, Paolo António da Varazze, Piacinto das Faenzo e Sebastiano das Bastia, enviados como 
missionários. 
Obs.: Documentos em latim, anexo: memória.  
AHU-Angola, cx. 61, doc. 50 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5361.  1777, Outubro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do corregedor da comarca de Tomar Francisco (…) ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro remetendo as certidões das viúvas e filhos dos artífices Manuel Simões, Manuel 
Nunes e Pedro Simões, que morreram em Angola, na fábrica de ferro. 
Anexo: certidões 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 51 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5362.  1777, Outubro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do visconde de Vila Nova da Cerveira, [Aires de Sá Melo] ao conde da Cunha [D. António Álvares da 
Cunha] solicitando a reformulação da consulta de serviços, de Guilherme Joaquim Pais de Meneses, que subiu 
em 1762. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 52 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5363.  1777, Outubro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO de José Bernardo da Gama e Ataíde, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo 
e Castro agradecendo a permissão do envio da sua correspondência, durante o seu degredo em Angola, dirigida 
a João Valentim Caupers. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 53 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5364.  [ant. 1777, Outubro, 31 Angola] 
REQUERIMENTO do tenente de Cavalaria, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], 
solicitando licença para se deslocar ao Reino, a fim de tratar da sua saúde.  
Anexo: requerimentos e certidões  
AHU-Angola, cx. 61, doc. 54 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5365.  1777, Outubro, (S/d), São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REPRESENTAÇÃO sobre o estado do comércio em Angola, atribuindo a culpa da sua ruína, à má gestão do 
governador e capitão-general António de Lencastre. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 55 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5366.  1777, Novembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta das providências tomadas em relação ao Aviso de 5 
de Março, ordenando a restituição da liberdade e regresso ao Reino, de José Bernardo da Gama e Ataíde e 
António da Silva e Sousa. 
Anexo: requerimento, despacho (cópia), portaria, certidão. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5367.  1777, Novembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro referindo que não deu execução ao ordenado no Aviso de 6 de 
Março que ordenava a restituição da liberdade e o envio para o Reino, a António Carneiro Homem Sotomaior, 
porque o mesmo desertara numa nau francesa, como já havia informado antes; sobre o cumprimento das ordens 
em relação a Nicolau Nogueira de Matos, mulato escravo, que se encontrava preso no presídio de Encoje. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5368.  1777, Novembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro referindo a execução das ordens do Aviso de 14 de Março, 
restituindo a liberdade e providenciado a viagem para o Reino ao frade Joaquim de Santo António Vilela, quanto 
aos frades Timóteo da Conceição e Manuel da Trindade nada pôde fazer uma vez que o primeiro falecera, e o 
segundo nunca estivera em Angola. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5369.  1777, Novembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro referindo a execução das ordens do Aviso de 22 de Março, 
restituindo a liberdade e providenciado o regresso ao Reino, a José Joaquim Sabido. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5370.  1777, Novembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro referindo a execução das ordens do Aviso de 17 de Abril, 
restituindo a liberdade e providenciado o regresso ao Reino a Manuel António Pinheiro da Câmara. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5371.  1777, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que não executara o ordenado no Aviso de 25 de 
Abril, restituição da liberdade e regresso ao Reino, a Dom Fernando José de Ataíde pelo mesmo ter falecido em 
26-08-1777. 
Obs.: corresponde ao nº 1 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1777. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5372.  1777, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que por terem falecido no Hospital da Santa 
Misericórdia logo que chegaram a Luanda, não executou o ordenado no Aviso de 25 de Junho, de restituição da 
liberdade e regresso ao Reino, a de Belchior Freire e seu irmão José Freire de Sande. 
Obs.: corresponde ao nº 2 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1777. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5373.  1777, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro referindo a execução das ordens do Aviso de 25 de Junho, 
restituindo a liberdade e regresso ao Reino de Inácio Rodrigues, marido de Tomásia de Jesus. 
Obs.: corresponde ao nº 3 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1777. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5374.  1777, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro referindo a execução das ordens do Aviso de 8 de Março, 
restituindo a liberdade e providenciado a viagem de regresso ao Reino, ao Doutor José de Seabra e Silva. 
Obs.: corresponde ao nº 4 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1777. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5375.  1777, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro referindo a recepção do Aviso de 18 de Junho sobre a cessão de 
armas e de hostilidades com a Espanha, informando que tratara como inimigos os navios espanhóis que 
escalaram os portos de Angola durante a fase do conflito entre as duas coroas, alegando não ter recebido as 
ordens remetidas do Reino dando instruções para diferentes. 
Obs.: corresponde ao nº 5 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1777. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5376.  1777, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta da necessidade urgente de fardamentos, 
armamento e munições.  
Obs.: corresponde ao nº 6 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1777. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5377.  1777, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, referindo a morte do rei D. José I, dando conta das providências 
tomadas em relação ao cumprimento das formalidades das exéquias fúnebres, em Angola.  
Obs.: corresponde ao nº 8 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1777. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5378.  1777, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro solicitando a sua substituição por motivos de doença.  
Obs.: corresponde ao nº 9 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1777. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5379.  1777, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do juiz de fora de Angola, António Pereira Basto Lima Varela Barca, à rainha [D. Maria I] solicitando a 
liberdade do escrivão João Álvares Fetal, que se achava preso por ordem do ouvidor-geral de Angola, Joaquim 
José Coutinho Mascarenhas, alegando desobediência; informando que o escrivão apenas cumprira ordens da 
Câmara que proibia a saída dos livros de registos para fora da instituição sem que fosse feita por meio de uma 
solicitação escrita. 
Anexo: certidões, instrumento de pública forma.  
AHU-Angola, cx. 61, doc. 56 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5380.  1777, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o envio de uma provisão endereçada ao Bispo, dando a 
conhecer que o governador de Angola passaria a coadjuvar aquele prelado sempre que fosse necessário. 
AHU-Angola, cx. 57, doc. 40 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5381.  1777, Lisboa 
EXTRACTOS dos ofícios do governador e capitão-general de Angola, D. António de Lencastre, relativo ao ano de 
1777. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 57,58 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5382.  1778, Janeiro,2, [Lisboa] 
AVISO do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde da Cunha, [D. António Álvares da Cunha], ordenando que pelo Erário Régio se adiantasse a 
quantia de três mil réis, por conta do seu soldo, ao nomeado no cargo de governador e capitão-general, José 
Gonçalo da Câmara, que seguia para Angola; devendo o Conselho Ultramarino passar provisão para que se 
fizesse o respectivo desconto na Provedoria da Fazenda daquele reino. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 60 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5383.  1778, Janeiro,13, [Lisboa] 
 DECRETO da rainha D. Maria I nomeando José Gonçalo da Câmara para o cargo de governador e capitão-
general de Angola, por tempo de 3 anos em Angola, devendo o Conselho Ultramarino passar os despachos 
necessários. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 71 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5384.  1778 Janeiro, 16, [Lisboa] 
AVISO do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde da Cunha, [D. António Álvares da Cunha], ordenando que pelo Erário Régio se entregasse a 
quantia de dois contos de réis ao seu bastante procurador, por conta do seu soldo, ao nomeado no posto de 
governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, que seguia para Angola; devendo o Conselho 
Ultramarino passar provisão para que se fizesse o respectivo desconto na Provedoria da Fazenda daquele reino. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 61 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5385.  [ant. 1778, Janeiro, 21, Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado governador e capitão-general de Angola José Gonçalves da Câmara, à rainha [D. 
Maria I], solicitando provisão para vencer o seu ordenado desde o dia que embarcasse para Angola.  
Anexo: requerimento, certidão. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 72 
AHU_CU_001, Cx. D 
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5386.  [ant. 1778, Janeiro, 27, Massangano] 
REQUERIMENTO de Manuel da Silva Ribeiro, à rainha [D. Maria I] solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general, António de Lencastre, no posto de sargento-mor dos moradores da 
Vila de Massangano, que vagou por falecimento de António de Faria Lobo.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 73 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5387.  [ant. 1778, Janeiro, 30, Angola 
REQUERIMENTO de Francisco Maria e Januário Rossi, homens de negócio desta praça, à rainha [D. Maria I], 
solicitando que lhes fizesse a mercê de ordenar ao governador e general [António de Lencastre] a compra da 
pólvora, uma vez que era necessária para o real serviço, pagando-se o seu preço aos seus correspondentes. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 62 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5388.  1778, Fevereiro, 4, [Lisboa] 
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando para Capitão-mor do presídio de Caconda, António da Costa 
Mouzinho, por tempo de 3 anos em Angola, devendo o Conselho Ultramarino passar os despachos necessários. 
Anexo: decreto (cópia), bilhete. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 69, 62-A 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5389.  [ant. 1778, Fevereiro, 5, Lisboa] 
REQUERIMENTO do alferes do segundo Regimento da Infantaria de Bragança, Manuel Leite Pereira de 
Magalhães, à rainha [D. Maria I], solicitando que lhes fizesse a mercê de o destacar para uma das cinco 
companhias vagas, fora do seu Regimento ou despacha-lo para um dos lugares do ultramar, ajudando-o a suprir 
as dificuldades e encargos familiares. 
Anexo: certidão 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 63 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5390.  [ant. 1778, Fevereiro, 20, Caconda] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Caconda, José Antunes de Campos, à rainha [D. Maria I] solicitando a 
reforma do requerimento em que pedia a confirmação da patente do posto que ocupava, porque já haviam 
decorridos mais de 6 meses e, nestes termos, se devia proceder a reforma, na forma do estilo.  
Anexo: requerimentos, carta patente, certidão. 
AHU-Angola, cx. 61 doc. 70 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5391.  [ant. 1778, Março, 11, Caconda] 
REQUERIMENTO de João Bittencour de Carvalho e França, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da 
carta patente, passada pelo governador e capitão-general, António de Lencastre, no posto de cabo de 
companhias do presídio de Caconda, que vagou por promoção de José de Lemos Chaves.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 66 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
  

5392.  [ant. 1778, Março, 16, São Paulo de Assunção de [ Luanda] 
REQUERIMENTO do juiz de fora, Luís Ferreira de Araújo e Azevedo, à rainha [D. Maria I], solicitando nomeação 
de um escrivão e meirinho para se proceder a sua residência, em virtude de ter terminado o tempo de serviço 
como juiz de fora de Angola.  
AHU-Angola, cx. 61, doc. 67 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5393.  [ant. 1778, Março, 22, Cambambe] 
REQUERIMENTO de Manuel da Fonseca Guimarães, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta 
patente, passada pelo governador e capitão-general, António de Lencastre, no posto de capitão dos auxiliares do 
presídio de Cambambe, que vagou por falecimento de João Simões.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 68 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5394.  [ant. 1778, Abril, 2, Angola] 
REQUERIMENTO do alferes do 2º Regimento de Infantaria paga da Vila de Massangano, com exercício no 
Regimento da cidade de São Paulo de Luanda, Joaquim Silva do Amaral, à rainha [D. Maria I], solicitando que lhe 
concedesse mais um ano de licença para o restabelecimento da sua saúde; alegando que tendo-se deslocado 
para Bahia para se curar das moléstias que contraira em Angola, o navio que o transportara naufragou-se tendo 
ficado ainda mais enfermo. 
 Anexo: bilhete, requerimentos, instrumento em pública forma, provisão. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 64 e cx. 62, doc. 80 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

5395.  [ant. 1778, Abril, 3, Lisboa] 
REQUERIMENTO do capitão da corveta Nossa Senhora dos Prazeres à rainha [D. Maria I] solicitando que 
ordenasse ao juiz para agilizar a sentença sobre o litígio que o suplicante mantinha com os escravos embarcados 
na sua corveta, alegando que os mesmos pretendiam a liberdade e recorreram ao juiz; dizendo que o navio 
estava pronto a partir para Angola, mas encontrava-se impossibilitado de o fazer sem marinheiros; informando 
que pretendia apresentar uma proposta que ajudaria na resolução do impasse e que acautelaria tantos os seus 
interesses, quanto a vontade dos escravos. 
Anexo: requerimento, parecer, aviso (cópia) 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 1 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5396.  [ant. 1778, Abril, 3, Lisboa] 
REQUERIMENTO do sargento maior de Infantaria com exercício de engenheiro em Angola, Guilherme Joaquim 
Pais de Menezes, à rainha [D. Maria I] solicitando certidão de tempo de serviço. 
Anexo: certidão, lista, declaração. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 74 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5397.  1778, Abril, 16, Benguela 
OFÍCIO de Manuel Lourenço de Miranda, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o procedimento de António José da Cunha que vindo da cidade da Bahia para a cidade de São 
Filipe de Benguela, na sumaca denominada Escorrega, de que era caixa e senhorio Bernardo da Rocha e Sousa, 
desviara em proveito próprio o carregamento de escravos que fizera naquela cidade, bem como de todos os 
outros negociantes que também embarcaram escravos na dita embarcação; referindo as providências tomadas 
pelo referido senhorio. 
Anexo: ofícios 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 65 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5398.  1778, Maio,12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a licença para viajarem para o Reino concedida ao 
sargento-mor engenheiro, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado e ao capitão engenheiro, João Pedro Migueis, 
para requererem o prolongamento permanência em Angola, em virtude de terem expirado o tempo de serviço 
naquele Reino.  
Obs.: corresponde ao nº 1 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1778. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5399.  1778, Maio,12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando autorização e concessão régia para levarem para o 
Reino, cinco molecas e três moleques que viviam deste crianças na sua residência, fazendo parte do pessoal de 
serviço. 
Obs.: corresponde ao nº 2 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1778. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5400.  1778, Junho, 11, Lisboa 
CARTA do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, à rainha [D. Maria I], 
remetendo um relatório sobre o estado da Igreja em Angola, referindo o estado de conservação das igrejas, o 
número de párocos existentes bem como o seu comportamento moral. 
Anexo: ofício (minuta). 
 AHU-Angola, cx. 61, doc. 75, 109,110 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5401.  1778, Junho, 19, (?) 
OFÍCIO do capelão [?] Manuel dos Serafins Geraldes Bento ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro dando conta da recepção de instruções para o prelado; informando que iria dar 
conhecimento das mesmas às igrejas paroquiais da sua congregação. 
Anexo: catálogo, relação, ofício e anexo. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 76 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5402.  [ant. 1778, Junho, 20, Lisboa] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor do presídio da Caconda, António da Costa Mouzinho à 
rainha [Maria I] solicitando provisão para vencer o seu ordenado desde o dia que embarcasse para Angola.  
AHU-Angola, cx. 61, doc. 77 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5403.  [post. a 1778, Julho, 13, Luanda] 
PORTARIA do [governador e capitão-general de Angola] José Gonçalo da Câmara proibindo o armazenamento 
de pólvoras em casas próprias, alertando para as ocorrências de incêndios na cidade de Luanda; advertindo com 
as punições contra os prevaricadores. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 79 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5404.  1778, Julho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo mapa de todos os moradores e habitantes de Angola; 
informando que a demora na obtenção desses dados prendeu-se com o facto da recusa e desconfiança dos 
sobas em prestar os dados requeridos. 
Anexo: Mapa, mau estado de conservação. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 81 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5405.  1778, Julho, 27, [Lisboa] 
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando para governador da capitania de Benguela, António José Pimentel 
Castro de Mesquita, por tempo de 3 anos, vencendo o soldo de dois contos de réis, e conservando o mesmo 
posto de capitão de cavalos para ter exercício dele nas tropas deste Reino, quando a ele regressar, devendo o 
Conselho Ultramarino passar os despachos necessários. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 80 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5406.  1778, Julho, 28, Benguela 
CARTA do juiz de fora de Benguela José Joaquim Monteiro Guedes, à rainha [D. Maria I] dando conta do estado 
de governação em que encontrara a capitania de Benguela; referindo a forma como o capitão-mor a administrava 
mencionando que o mesmo intrometia-se na jurisdição da justiça, não respeitando o juiz de fora, castigando os 
paisanos do sertão, mandando prender, açoitar e meter a ferro, como fizera com o negro forro Cristóvão Diogo; 
que os negociantes brancos donos das principais actividades de comércio da região queixavam-se da 
parcialidade do mesmo; referindo os negócios e favorecimentos dos navios de comércio de escravos em prejuízo 
da Fazenda Real; solicitando, por fim, o envio de gentes para agricultura e de professores de gramática 
portuguesa e latina para os jovens que permaneciam muito tempo na ociosidade. 
 AHU-Angola, cx. 61, doc. 83 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5407.  1778, Agosto, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do governador e capitão-general, António de Lencastre, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, retomando o pedido de autorização para levar as molecas e os moleques que 
estiveram ao serviço na sua residência, informando que temendo não receber, a tempo, o aval régio, tomava a 
liberdade de os levar na sua viagem de regresso, contando com a bondade real. 
 Obs.: corresponde ao nº 3 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1778. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5408.  1778, Agosto, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do governador e capitão-general, António de Lencastre, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, dando conta do auxílio prestado ao navio Jesus Maria José, de que era capitão 
Plácido Rodrigues, proveniente de Goa, e da nau francesa da Invocação os Três Amigos, por necessitarem de 
água e de víveres. 
Obs.: corresponde ao nº 4 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1778. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5409.  1778, Agosto, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do governador e capitão-general, António de Lencastre, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, remetendo pelo navio Jesus Maria José, todos os bens que ficaram por morte do 
Monsenhor Nogueira, João Pedro de Mendonça e Tomé de Castro, dirigido com guia da provedoria da comarca 
de Luanda para Junta do Depósito Público para serem entregues aos seus herdeiros. 
Obs.: corresponde ao nº 5, 6, 7, 8 e 9 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 
1778; anexo: relação, recibo. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5410.  1778, Agosto, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do governador e capitão-general, António de Lencastre, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, informando da pronta execução da ordem de 11 de Março de 1777, para permitir o 
embarque para Portugal Frei José de Santana, religioso da Ordem de São Paulo.  
Obs.: corresponde ao nº 10 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1778; anexo: 
relação, recibo. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5411.  1778, Agosto, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do governador e capitão-general, António de Lencastre, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, informando da pronta execução da ordem de 18 de Junho de 1777, para permitir o 
embarque para Portugal Lopo Estácio Pimenta de França.  
Obs.: corresponde ao nº 11 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1778; anexo: 
relação, recibo. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5412.  1778, Agosto, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do governador e capitão-general, António de Lencastre, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, informando da pronta execução da ordem de 26 de Abril de 1777, para conceder 
liberdade e embarcar para Portugal António Manuel de Melo e Castro, que viera degredado do Estado da Índia.  
Obs.: corresponde ao nº 12 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1778; anexo: 
relação, recibo. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5413.  1778, Agosto, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do governador e capitão-general, António de Lencastre, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, informando da pronta execução da ordem de 25 de Abril de 1777, para permitir o 
embarque para Portugal, Agostinho Jansen Moller, que se encontrava degredado em Angola.  
Obs.: corresponde ao nº 13 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1778; 
anexo: relação, recibo. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5414.  1778, Agosto, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do governador e capitão-general, António de Lencastre, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, informando da pronta execução da ordem de 8 de Julho de 1777, para permitir o 
embarque para Portugal, Sebastião Diniz Coelho, presbítero do hábito de São Pedro e seu irmão António Simões.  
Obs.: corresponde ao nº 14 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1778; 
anexo: relação, recibo. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5415.  1778, Agosto, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do governador e capitão-general, António de Lencastre, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, informando da pronta execução da ordem de 28 de Agosto de 1777, para conceder 
liberdade e embarcar para Portugal, Estevão Soares de Melo, que se achava degredado em Angola.  
Obs.: corresponde ao nº 15 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1778; 
anexo: relação, recibo. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5416.  1778, Agosto, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do governador e capitão-general, António de Lencastre, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, informando da pronta execução da ordem de 18 de Junho de 1777, para fazer 
regressar a Portugal Francisco Lourenço e Manuel Ferraz, que tinham vindo trabalhar na fábrica de ferro; 
referindo que Mateus Pirsson [Nihou] que também constava no mesmo aviso, se achava casado e tratando de 
negócio, pelo que permaneceria em Angola.  
Obs.: corresponde ao nº 16 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1778; 
anexo: relação, recibo. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5417.  1778, Agosto, 26, Benguela 
OFÍCIO do [capitão-mor de Benguela] José Vieira de Araújo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, remetendo viveiros de pássaros e respectivos mantimentos da viagem dos mesmos.  
Anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 84 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5418.  1778, Setembro, 16, [Lisboa] 
AVISO do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde da Cunha, [D. António Álvares da Cunha], ordenando que pelo Erário Régio se adiantasse a 
quantia de um conto de réis, por conta do seu soldo, ao nomeado no cargo de governador da capitania de 
Benguela, José Pimentel Castro de Mesquita, devendo o Conselho Ultramarino passar provisão para que se 
fizesse o respectivo desconto naquela capitania. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 86 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5419.  1778, Setembro, 26, Lisboa 
INFORMAÇÃO assinada por Justino J. Castelão Henriques da secretaria do tribunal do Conselho Ultramarino 
sobre a recepção vários autos sendo o primeiro: Auto, entrepartes: Estevão José de Almeida, administrador do 
contrato de escravos com D. Maria Teresa de Abreu, viúva de Estevão Martins Torres e a Fazenda. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 88 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5420.  1778, Outubro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I], sobre o requerimento do provedor e irmãos da Mesa 
da Misericórdia do Reino, como os administradores da capela de São Francisco Xavier, sita na Igreja de São 
Roque, solicitando que pela estação respectiva lhes fosse, com efeito, paga a ordinária de duas arrobas de cera 
cada ano, estabelecida por sua Majestade aos direitos dos escravos e marfim de Angola, e imposta a obrigação 
do seu pagamento aos contratadores do contrato dos ditos direitos, vencida desde o ano de 1769. 
Anexo: requerimentos, certidão. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 82, 78, 87 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5421.  [ant. 1778, Outubro, 7 Benguela] 
REQUERIMENTO do nomeado governador da capitania de Benguela, António José Pimentel Castro de Mesquita, 
à rainha [D. Maria I] solicitando provisão para vencer ordenado na forma do estilo. 
Anexo: Provisão. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 89 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5422.  [ant. 1778, Outubro, 7 Benguela] 
REQUERIMENTO de Joaquim José Coutinho Mascarenhas, ex-ouvidor de Angola à rainha [D. Maria I] solicitando 
que fosse ordenado ao juiz de fora de Angola que remetesse para o Reino a 2ª via do treslado da sua residência, 
em virtude da original se ter destruído na corveta Nossa Senhora D’Ajuda e Santo António da Estrela que se 
afundou no baixo de Fernando não se aproveitando a carga que transportava. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 90 
AHU_CU_001, Cx. , D. . 
 

5423.  [ant. 1778, Outubro, 7 Benguela] 
REQUERIMENTO dos oficiais da Câmara da cidade de Luanda, através dos seus procuradores, à rainha [D. 
Maria I] solicitando a confirmação dos privilégios por serviços prestados durante a restauração da dita cidade 
alegando que tal prática fora sempre reconhecido pelos reis seus predecessores. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 91 
AHU_CU_001, Cx. , D. 
 

5424.  [ant. 1778, Outubro, 23, Massangano] 
REQUERIMENTO de Jerónimo José Antunes Pereira, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta 
patente, passada pelo governador e capitão-general, António de Lencastre, no posto de capitão de Artilharia do 
presídio de Massangano, que vagou por promoção de Manuel dos Reis Pereira.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 92 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5425.  [ant. 1778, Outubro, 23, Massangano] 
REQUERIMENTO de Manuel Francisco da Silva, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general, António de Lencastre, no posto de capitão de Auxiliares de uma das 
companhias desta cidade, que vagou por falecimento de André Pinto Delgado.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 93 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5426.  1778, Outubro, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
PORTARIA do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ordenando que o juiz de fora 
[António Pereira Bastos Lima Varela Barca] convocasse de imediato assim que se recebesse a portaria, o 
escrivão [João Alves Fetal] sentenciado de forma injusta pelo ouvidor [Joaquim Manuel Garcia de Castro 
Barbosa], acompanhado de um escrivão para tirar por certidão o traslado dos autos e suas apreciações, a fim de 
se remeter à Secretaria de Estado, em virtude de considerar que o ouvidor se excedera na sentença proferida 
contra o dito escrivão.  
Anexo: certidões 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 94 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5427.  1778, Outubro, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre à rainha [D. Maria I] informando da 
execução da provisão expedida pelo Conselho Ultramarino em 28 de Fevereiro de 1778 que autorizava que dali 
em diante os negociantes de Angola podiam mandar quaisquer géneros ou Fazendas aos Estados do Pará e 
Maranhão, visto ter acabado o tempo que se havia concedido à companhia do mesmo estado, para negociar com 
exclusividade. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 95 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5428.  1772, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre entrada no porto de Luanda da nau francesa Le Carnate, 
de que era capitão Lop de Beaulieu vindo de Pontecleri, com destino ao Porto de Orleãs, França; referindo o 
pedido de ajuda do capitão, mencionando que necessitava de víveres e de tratamento médico para parte da sua 
tripulação que se achava com escorbuto; informando que mandara proceder a vistoria do navio, garantira apoio 
médico, que navio mandara abastecer o navio através do negociante da praça de Luanda, Manuel da Costa 
Pinheiro; levantando ferro após 21dias, no qual permaneceram sem distúrbios nem desrespeito das suas 
orientações. 
 Obs.: corresponde ao nº 17 e 18 do extracto dos ofícios do governador António de Lencastre do ano de 1778; 
anexo: carta, termo. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
  

5429.  1778, Novembro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral e corregedor da comarca de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa à 
rainha [D. Maria I] dando conta do estado da justiça em Angola, referindo que o governador e capitães-mores de 
Angola exerciam a justiça sobre os povos em total desrespeito das leis e dos seus representantes (ouvidor e juiz 
de fora) nomeados por ordem régia; mencionando que os governadores chamam de “Potência” a esta forma de 
agir que lhes permitia prender atendendo às queixas dos inimigos, sem ouvir testemunhas, enviar para o degredo 
sem culpa formada e sem possibilidades de apelação, acrescentando que os capitães-mores actuavam do 
mesmo modo com a protecção do governador, solicitando, por isso, ordens para que se fizesse justiça, 
mandando libertar os presos sem culpa formada, ordenasse residências aos capitães-mores e exigisse que o 
cumprimento da justiça se fizesse através da acção dos ministros nomeados para o efeito. 
Anexo: ofícios, requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 96,97 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
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5430.  1778, Dezembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I], sobre a carta de D. Francisco Inocêncio de Sousa 
Coutinho, sendo governador e capitão-general de Angola, em resposta à provisão que mandava informasse 
acerca da carta do provedor da Fazenda Real de Angola em que representava a deterioração em que ficaram 
alguns ofícios depois da ordem de 22 de Novembro de 1761, que ordenava a cessação dos emolumentos que se 
extraíam das fazendas com que eram fardados os militares.  
Obs.: ver carta de D.  Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho  em AHU_CU_001, Cx.  ,D. .(cx. 54, doc 22 de 22-
05-1770); anexo: provisões, assentos, portaria, carta (cópias).  
AHU-Angola, cx. 61, doc. 98; cx. 51, doc. 22; cx. 54, doc. 3; cx. 53, doc. 20; cx. 49, doc. 66; cx. 48, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5431.  1778, Dezembro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor da comarca de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a suspensão e condenação do 
advogado, em que era agravante o doutor Miguel Pereira de Castro Padrão, cujo agravo fora interposto pelo juiz 
de fora de Luanda, António Pereira Basto Lima Varela Barca. 
 Anexo: certidões.  
AHU-Angola, cx. 61, doc. 99 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5432.  1778, Dezembro, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do juiz de fora de Angola António Pereira Basto Lima Varela Barca ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo duas vias de certidões em cumprimento do solicitado por 
portaria de 31 Outubro de 1778, tecendo algumas considerações sobre os rumores que haviam chegado à Corte 
acerca das acções judiciais que procedera e de que era alvo de recriminações por parte do ouvidor-geral Joaquim 
Manuel Garcia de Castro Barbosa. 
 AHU-Angola, cx. 61, doc. 100 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5433.  1778, Dezembro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor da comarca de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro referindo novamente o procedimento do 
governador [António de Lencastre] em relação a aplicação da justiça sem atender às leis e aos magistrados 
nomeados. 
Anexo: ofício, informação. 
 AHU-Angola, cx. 61, doc. 101 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5434.  1778, Dezembro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor da comarca de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta do estado do 
funcionamento das instituições administrativas de Angola. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5435.  1778, Dezembro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor da comarca de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro anunciando a morte do governador e 
capitão-general, José Gonçalo da Câmara, tecendo considerações sobre o que foi o seu governo; informando a 
entrada de um novo executivo conforme o previsto na lei de Dezembro 1770, em caso de morte do governador.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 107 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5436.  1778, Dezembro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do secretário do governo, José Honório de Valadares e Amboim ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro anunciando a morte do governador e capitão-general, José Gonçalo da 
Câmara; informando a nomeação de um novo executivo conforme o previsto na lei de Dezembro 1770, em caso 
de morte do governador, composto pelo Bispo de Angola, [Frei Luís da Anunciação Azevedo], coronel do 
Regimento de Infantaria João Monteiro de Morais, e o ouvidor-geral Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 108 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5437.  1778, Dezembro, 22, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros], Aires de Sá e Melo, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde da Cunha, [D. António Álvares da Cunha], ordenando a reforma da consulta de serviço do 
capitão José Leitão de Figueiredo, obrados pelo militar em Angola.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 102 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5438.  1778, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do ouvidor-geral e corregedor da comarca de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta do estado da religião em 
Angola, sugerindo novas medidas. 
Anexo: Mapas, carta (cópia) 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 103,104,105 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5439.  1778, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFICIO do ouvidor-geral e corregedor da comarca de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da falta de cumprimento 
das ordenações régias que referiam a obrigação dos ouvidores inquirir os transgressores nas residências, 
relativas à proibição da prática do comércio. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 106 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5440.  1778, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do juiz de fora de Angola António Pereira Basto Lima Varela Barca à rainha [D. Maria I] sobre a falta de 
escrivão e outros oficiais de justiça, referindo que tal se devia à acção autoritária do ouvidor, que suspendia, 
ameaçava e mandava prender estes oficiais sem culpa formada, o que teve como consequência o afastamento 
de todos outros; solicitando ordens para regularizar a situação.  
Anexo: ofício, requerimento, certidão. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 108 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5441.  1779, Janeiro, 8, [Lisboa]  
AVISO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros], visconde de Vila Nova de Cerveira, Aires de Sá e 
Melo, ao [presidente do Conselho Ultramarino], conde da Cunha, [D. António Álvares da Cunha], ordenando que 
pelo Conselho Ultramarino se fizesse a reforma da consulta que subira no ano de 1775 para despacho dos 
serviços de Eusébio Catela de Lemos.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 1 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5442.  [ant. 1779, Janeiro, 13, Caconda a Nova em Contins]  
REQUERIMENTO de Bernardo José Rebelo à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general, António de Lencastre, no posto de capitão de Artilharia do presídio 
de Caconda a Nova em Contins, que vagou por falecimento de José dos Santos Torres.  
Anexo: requerimentos, carta patente, certidão. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 2 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 955 / 1286 

 

5443.  [ant. 1779, Janeiro, 19, Angola]  
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria com exercício de engenheiro, João Pedro Miguéis, à rainha [D. Maria 
I], solicitando o hábito de Cristo com a tença equivalente à sua patente, em satisfação dos relevantes serviços 
prestados, como é costume em semelhantes casos.  
Anexos: carta patente, requerimentos, certidões, informações, alvará de folha corrida, auto de serviço. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 4 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5444.  [ant. 1779, Janeiro, 19, Angola]  
REQUERIMENTO do sargento-mor de Infantaria com exercício de engenheiro, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro 
Furtado, à rainha [D. Maria I], solicitando o hábito de Cristo com a tença equivalente à sua patente, em satisfação 
dos relevantes serviços prestados, como é costume em semelhantes casos, assim como a faculdade de poder 
renunciar a favor de um dos seus filhos, ou em quem achar apto.  
Anexos: carta patente, requerimentos, certidões, informações, alvará de folha corrida, auto de serviço. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 5 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5445.  1779 , Janeiro, 19, [Lisboa]  
AVISO do [Provedor da Casa da Índia] D. José Joaquim Lobo da Silveira, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo cópia de dois decretos que proibiam que no Conselho da Saída 
e da Entrada se desse quaisquer despachos a pólvora e armas de fogo que se pretendessem enviar para Angola.  
Anexo: decretos (cópia). 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 6 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5446.  1779, Janeiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFICIO de António Luís de Sousa e Castro ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro solicitando que lhe fizesse chegar à rainha um requerimento sobre os abusos e arbitrariedades praticados 
pelo juiz de fora, António Pereira Basto Lima Varela e Barca. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 7 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5447.  1779, Janeiro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFICIO do ouvidor-geral e corregedor da comarca de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa à 
rainha [D. Maria I] dando conta do estado da justiça em Angola, e demais assuntos do seu pelouro.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 8 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5448.  1779, Janeiro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA PATENTE do governador e capitão-general de Angola D. António de Lencastre nomeando Agostinho da 
Costa e Silva no posto de capitão-mor juiz da povoação de Linhares, província de Galangue da jurisdição de 
Caconda, que vagou por falecimento de João Gonçalves Palha. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 9 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5449.  1779, Janeiro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFICIO do governador e capitão-general, António de Lencastre, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre o descontentamento dos moradores da cidade de Luanda em relação à a 
arrogância aos excessos de severidade do ouvidor-geral, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 10 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5450.  [ant. 1779, Fevereiro, 22, Angola] 
REQUERIMENTO de Bernardo Nunes Portelo à rainha [D. Maria I] solicitando que ordenasse o escrivão da 
cidade de [Luanda] para elaboração de uma certidão de verbo ad verbum (palavra por palavra) sobre o teor do 
requerimento feito pelo escrivão da câmara durante o tempo em que esteve preso e autuado por desobediência. 
Anexo: certidão 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 11 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5451.  [ant. 1779, Fevereiro, 25, Angola] (A) 
REQUERIMENTO do ex-ouvidor Joaquim José Coutinho Mascarenhas à rainha [D. Maria I] solicitando que lhe 
fosse passada uma certidão onde constasse, se havia no Tribunal alguma queixa ou ordem não cumprida durante 
o seu tempo de serviço em Angola, em virtude de ter perdido no naufrágio a cópia da residência que trazia 
consigo, na viagem regresso para o Reino. 
 Anexo: carta 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 12 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5452.  1779, Março, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do ouvidor-geral e corregedor da comarca de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa à 
rainha [D. Maria I] dando conta do estado das finanças de Angola, referindo a execução de obras sem 
autorização prévia, como as obras novas da fortaleza de S. Pedro, mandadas fazer pelo governador António de 
Lencastre. 
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 13 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5453.  1779, Março, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor da comarca de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta do estado das finanças de 
Angola, referindo a execução de obras sem autorização prévia, como as obras novas da fortaleza de S. Pedro, 
mandadas fazer pelo governador António de Lencastre. 
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 14 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5454.  1779, Março, 16, [Lisboa]  
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro ao [governador e capitão-
general], António de Lencastre ordenando a entrega de pólvora e autorizando a sua venda, aos administradores 
da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 16 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5455.  1779, Março, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] (X) 
OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor da comarca de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o requerimento do Padre 
Martinho Correia de Sá Castro Morais participando do insulto de que fora alvo por parte do capitão-mor de 
Caconda, Bernardo Vieira Carneiro, violando a imunidade eclesiástica; alertando para os excessos cometidos por 
estas autoridades no interior de Angola, onde não existiam representantes da justiça; referindo que o governador 
ao tomar conhecimento do ocorrido nada fizera.  
Anexo: Requerimento 
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 15; cx. 180, doc. 106 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5456.  1779, Abril, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CONTA do dinheiro recebido pelo tesoureiro geral da Bula da Cruzada, pertencente a expedição da nau de 
guerra que foi para Angola.  
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 17 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5457.  1779, Abril, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO dos géneros precisos para se fardar pelo novo método o Regimento de Infantaria de Angola.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 18 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5458.  1779, Abril, 20, [Lisboa] (W) 
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando para o cargo de juiz de fora de Benguela, o bacharel António José 
Pinheiro de Figueiredo Sarmento, por tempo de 3 anos em Angola, devendo o Conselho Ultramarino passar os 
despachos necessários. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 19 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5459.  [ant. 1779, Abril, 21, Angola] (A) 
REQUERIMENTO de Alexandre José Botelho de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da 
carta patente, passada pelo governador e capitão-general, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de 
tenente de uma das companhias da Cavalaria de Angola.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 77 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5460.  1779, Abril, 21, [Lisboa] (K) 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro ao [governador e capitão-
general], José Gonçalo da Câmara ordenando a ida de José Ditoso, para o Reino, em resposta à petição que o 
mesmo fizera sobre o degredo de 18 anos nas galés da Bahia.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 16 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5461.  1779, Abril, 26, [Lisboa] (W) 
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando Manuel António Gomes Doutel de Almeida, para o posto de ajudante 
das ordens do governador da capitania de Benguela com o soldo e patente de capitão, por tempo de 6, devendo 
o Conselho Ultramarino passar os despachos necessários. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 20 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5462.  1779, Abril, 26, [Lisboa] (W) 
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando Manuel António Tavares, para o posto de tenente coronel no 
Regimento de Infantaria de Angola, que vagou por reforma de José António Serrão, devendo o Conselho 
Ultramarino passar os despachos necessários. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 21 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5463.  1779, Abril, 26, [Lisboa] (W) 
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando Luís Cândido Cordeiro, para o posto de tenente coronel no Regimento 
de Infantaria de Angola, com exercício de engenheiro, e soldo dobrado, por tempo de 6 anos, devendo o 
Conselho Ultramarino passar os despachos necessários. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 22 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5464.  1779, Abril, 26, [Lisboa] (W) 
DECRETO da rainha D. Maria I ordenando a reforma do tenente coronel do Regimento de Infantaria de Angola, 
José António Serrão, no mesmo posto e com soldo por inteiro, devendo o Conselho Ultramarino passar os 
despachos necessários. 
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 23,28 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
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5465.  1779, Abril, 26, [Lisboa]  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando António Sarmento da Maia, para o posto de sargento-mor de Infantaria 
de Angola, por tempo de 6 anos, devendo o Conselho Ultramarino passar os despachos necessários. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 23-A 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5466.  1779, Abril, 26, [Lisboa]  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando José Honório Valadares [e Amboim], para o emprego de secretário do 
governo de Angola, por tempo de 3 anos, devendo o Conselho Ultramarino passar os despachos necessários. 
Anexo: bilhete 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5467.  [ant. 1779, Abril, 29, Angola]  
REQUERIMENTO de José da Silva Rego à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente no posto 
de coronel do terço de Auxiliares de Luanda.  
Anexo: requerimento 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 24 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5468.  1779, Abril, 29, [Lisboa]  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando os seguintes oficiais de Artilharia que embarcariam para Angola: 
Manuel António Mourão para o posto de tenente de Artilharia, Jerónimo Dias para alferes de Artilharia, Luís 
Francisco de Melo e Castro para tenente de Infantaria, por tempo de 6 anos, devendo o Conselho Ultramarino 
passar os despachos necessários. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 24-A 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5469.  [ant. 1779, Abril, 30, Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado juiz de fora de Benguela, António José Pinheiro de Figueiredo Sarmento, rainha à 
[D. Maria I], solicitando provisão de mantimentos na forma do estilo, para ser satisfeito do respectivo ordenado, 
como receberam os seus antecessores.  
 Anexo: requerimentos, provisões, bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 25 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
OBs.: neste caso existem 2 requerimentos com pedidos diferentes, 

5470.  [ant. 1779, Maio, 5, Lisboa]  
REQUERIMENTO do juiz de fora de Benguela, José Joaquim Monteiro Guedes à rainha [D. Maria I], solicitando a 
nomeação de um sindicante para tirar residência visto ter cessado o seu tempo de serviço, e tendo como 
sucessor António José Pinheiro de Figueiredo Sarmento. 
 Anexo: requerimentos, provisões, bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 26 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5471.  [ant. 1779, Maio, 5, Lisboa]  
REQUERIMENTO do nomeado tenente coronel de Infantaria, com exercício de engenheiro para Angola, Luís 
Cândido Pinheiro Furtado à [D. Maria I], solicitando provisão de mantimentos na forma do estilo, para ser 
satisfeito do respectivo ordenado, como receberam os seus antecessores.  
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 29 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5472.  [ant. 1779, Maio, 7, Lisboa]  
REQUERIMENTO do nomeado ajudante de ordens do governo de Benguela com o soldo e patente de capitão de 
Infantaria, Manuel António Gomes Doutel de Almeida, à [D. Maria I], solicitando provisão de mantimentos na 
forma do estilo, para ser satisfeito do respectivo ordenado, como receberam os seus antecessores.  
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 30 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5473.  1779, Maio, 7, Angola 
REGIMENTO de Armada Real concedendo licença ao soldado Manuel José da 3ª companhia para requer vaga 
para Angola. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 31 
AHU_CU_001, Cx. D. .  
 

5474.  1779, Maio, 8, Lisboa 
CARTA do [secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre, à rainha [D. Maria I] sobre o 
parecer solicitado acerca do soldo requerido pelo governador de Benguela António José Pimentel Castro de 
Mesquita, dizendo que se lhe devia pagar o soldo pelo cargo que ocupava conforme o ordenado; quanto ao 
pagamento desde o dia de embarque apenas se pagava aos governadores que seguiam para Angola, 
exceptuando-se para Benguela, por nunca antes ter sido nomeado governador, devendo-se por isso, ser-lhe 
passada provisão para esse fim. 
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 32 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5475.  [ant. 1779, Maio, 11, Benguela]  
REQUERIMENTO do governador de Benguela, António José Pimentel Castro de Mesquita, à [D. Maria I], 
solicitando provisão de aposentadoria alegando não ter residência e necessitar de cobrir essa despesa.  
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 34 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5476.  [ant. 1779, Maio, 11, Lisboa]  
REQUERIMENTO de Genoveva de Lara, à [D. Maria I], solicitando a continuação do pagamento de duzentos e 
quarenta réis, por dia, pagos do ordenado de Mateus Pirsson Nihou, mestre da fábrica de ferro, em Angola; como 
antes se fizera até 1776, através da Repartição do Armazéns Reais; por se encontrar desemparada e sem meios 
de subsistência, seguindo em anexo todos os documentos pertinentes que justificavam a dita mercê. 
Anexo: lembrete, cartas, requerimento, informação, procurações (treslados). 
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 35; cx. 61, doc. 40; cx. 55, doc. 79 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5477.  1779, Maio, 12, Lisboa 
CARTA do [secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre, à rainha [D. Maria I] 
informando que a botica solicitada pelo nomeado governador de Benguela António José Pimentel de Castro de 
Mesquita, já tinha sido enviada em 1748. 
Anexo: requerimento 
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 36 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5478.  [post. 1779, Maio, 18, Lisboa]  
REQUERIMENTO do Furriel Manuel dos Santos, à rainha [D. Maria I] solicitando despacho para ser destacado 
para um dos postos vagos de Angola. 
Anexo: certidão 
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 38 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5479.  [ant. 1779, Maio, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
AUTO de agravamento proveniente do Juízo da Alfandega de Luanda, para o Juízo dos Feitos da Fazenda Real 
em que são partes, o agravante, sargento-mor Manuel da Silva Ribeiro e, o escrivão dos Feitos da Fazenda Real, 
Bernardo de Sousa Pinto. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5480.  1779, Maio, 20, Lisboa 
CARTA do [secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre, à rainha [D. Maria I] dando 
conta do envio da certidão solicitada pelo nomeado tenente coronel de Infantaria com exercício de engenheiro, 
Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, e do seu companheiro, capitão João Pedro Miguéis que deveriam seguir 
para Angola, por tempo de 6 anos, para que lhes fosse levantada a fiança sobre os seus soldos pagos desde o 
dia de embarque do Reino.  
Anexo: requerimentos, certidão. 
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 37 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5481.  [ant. 1779, Maio, 20, Lisboa]  
REQUERIMENTO do nomeado tenente coronel de Infantaria com exercício de engenheiro Luís Cândido Cordeiro 
Pinheiro Furtado, à rainha [D. Maria I] solicitando que declarasse que venceria soldo dobrado equivalente aos 
dois postos constantes na carta patente. 
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 40 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5482.  1779, Maio, 21, [Lisboa]  
AVISO do visconde de Vila Nova de Cerveira, Aires de Sá e Melo, ao [presidente do Conselho Ultramarino], 
conde da Cunha, [D. António Álvares da Cunha], solicitando parecer sobre a petição do médico Francisco Damião 
Cosme Vilela.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 41 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5483.  [ant. 1779, Maio, 22, Lisboa]  
REQUERIMENTO do sargento-mor Manuel da Silva Ribeiro, um dos maiores negociantes da praça de Luanda, à 
rainha [D. Maria I] solicitando revisão da proibição da comercialização da pólvora determinada pelo governar 
António de Lencastre, através do Bando de 18 de Março de 1779,em virtude desta medida revelar-se negativa 
para o negócio em Angola.  
 Anexo: requerimentos e certidões 
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 42 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5484.  [ant. 1779, Maio, 27, Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado José Honório Valadares e Amboim, para o emprego de secretário do governo de 
Angola, à rainha [D. Maria I], solicitando provisão para obtenção de dinheiro para compra de papel, tinta e lacre, 
para o exercício do expediente, na forma do estilo do que se fazia aos secretários de outros governos dos 
domínios ultramarinos.  
 Anexo: requerimentos, provisão. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 43, 47, 48 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5485.  1779, Maio, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
LISTA de apetrechos de artilharia, marinha e fardamentos embarcados na nau Nossa Senhora de Belém e S. 
José, cujo comandante era o capitão de mar e terra Manuel de Mendonça, com destino para Angola.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 44 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5486.  1779, Maio e Junho [Lisboa] 
OFÍCIOS (minutas) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro ao governador e 
capitão-general cessante, de Angola, D. António de Lencastre e ao nomeado, José Gonçalo da Câmara, relativo 
à passagem de testemunhos do referido cargo. 
Anexo: Minutas 
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 45 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5487.  1779, Junho (s/d), Lisboa 
OFÍCIO e (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, extracto e 
reflexões sobre o ofício do governador de Angola António de Lencastre.  
Obs.: Ver caixa 57, docs. 17, 37-A 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 72.73 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5488.  [ant. 1779, Junho, 1, Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado Luís António da Maia no posto de sargento-mor, à rainha [D. Maria I], solicitando 
provisão de mantimentos na forma do estilo, para ser satisfeito do respectivo ordenado, como receberam os seus 
antecessores.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 46 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5489.  1779, Junho, 4, Lisboa 
INFORMAÇÃO da secretária do conselho ultramarino ao governador e capitão-general José Gonçalo da Câmara, 
confirmando a nomeação de José Honório Valadares e Amboim, no emprego de secretário do governo de 
Angola, e que o mesmo seguira viagem sem o respectivo alvará devido a demora na assinatura desse 
documento. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 49 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5490.  1779, Junho, 4, Lisboa 
RELAÇÃO dos paramentos que a rainha mandou remeter ao Bispo de Angola. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 50, 52 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5491.  1779, Junho, 5, Lisboa 
Carta do conde de Azambuja [D. António Rolim de Moura Tavares] à rainha [D. Maria I] em resposta ao parecer 
solicitado acerca da petição do tenente do mar, Manuel António Pinheiro Manuel. 
Anexo: informação, requerimentos, carta, ofício, certidões.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 51 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5492.  1779, Junho, 8, Lisboa 
OFÍCIO do conde de Cantanhede [D. Pedro de Alcântara de Meneses] ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo o papel feito pelo auditor do Regimento sob seu comando 
acerca de 3 réus que iam degredados para Angola.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 53 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5493.  1779, Junho, 10, [Lisboa]  
AVISO do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e capitão-
general [José Gonçalo da Câmara], informando que por ordem régia deveria conceder licença ao padre Francisco 
da Graça para regressar ao Reino. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 16 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5494.  1779, Junho, 13, Lisboa 
OFÍCIO de Manuel Gonçalves de Miranda ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro remetendo uma relação de presos das cadeias de Lisboa que deveriam ser enviados degredados para 
Angola.  
Anexo: relação 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 54 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5495.  [ant. 1779, Junho, 17, Angola]  
REQUERIMENTO de Joaquim José Duarte à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general, António de Lencastre, no posto de tenente general de Angola, que 
vagou por falecimento de seu sogro Manuel Antunes de Abreu.  
Anexo: requerimentos, carta patente, certidão. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 55 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5496.  1779, Junho, 22, Lisboa 
REGIMENTO (minutas) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro para o novo 
governador e capitão-general José Gonçalo da Câmara. 
Anexo: minutas 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 57, 56, 58 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5497.  1779, Junho, 22, [Lisboa]  
AVISO do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, ao capitão de mar e terra, 
Manuel de Mendonça dando instruções relativa à viagem para Angola, em que seguiam o governador e capitão-
general [José Gonçalo da Câmara], o governador de Benguela [António José Pimentel Castro de Mesquita], 
oficiais militares e missionários; informando que o governador cessante António de Lencastre e sua família 
regressariam no mesmo navio. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5498.  1779, Junho, 22, Lisboa 
EXTRATO dos documentos produzidos a partir de uma provisão de 12 de Maio de 1777 a todos os bispos do 
Brasil e de África. 
Obs.: esta provisão encontra-se no livro 5º de Angola, fls. 26, v.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 60 
AHU_CU_001, Cx. , D.. 
 

5499.  1779, Junho, 22, Lisboa 
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino para Luís de (..?) de Sousa informando que no dia 23 de Junho de 1779 
partia para Angola a nau de guerra Nossa Senhora de Belém, comandada pelo capitão de Mar e Guerra, Manuel 
de Mendoça, onde seguiam o novo governador e capitão-general de Angola [José Gonçalo da Câmara] e o 
governador de Benguela [António José Pimentel de Castro], e que a referida nau deveria regressar através do 
porto do Rio de Janeiro, pelo se ordenava o carregamento de madeira e tabuas de (tapinlsam ?)  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 61. 
 

5500.  1779, Junho, 22, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro ao Bispo de Angola [D. Luís 
da Anunciação e Azevedo] remetendo vários documentos relativos à reorganização do da Igreja de Angola; 
informando que se tratava da resposta ao relatório enviado sobre o estado deplorável em que a mesma se 
encontrava.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 62 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5501.  1779, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do juiz de fora e alfândega, procurador da coroa e Fazenda Real, António Pereira Basto Lima Varela 
Barca, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as reclamações feitas 
pelos comerciantes estrangeiros em relação ao uso das alfândegas de Luanda, remetendo uma representação, 
despachos e demais documentos sobre o assunto; solicitando uma resolução eficaz. 
Anexo: carta, representação, certidões, informações, portaria, requerimento. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 65 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5502.  1779, Junho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo os recibos que comprovavam a solicitação feita aos 
Ministros da Justiça, Fazenda Real, Secretaria do governo acerca da ordem relativa ao envio de relações de 
emolumentos, propinas e ordenados de todo e qualquer rendimento anual de cada um dos oficiais em Angola. 
Anexo: recibos. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 66 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5503.  1779, Junho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo mapa de todos os habitantes de Angola relativo a 
1778, informando que os números de pretos escravos e forros não eram fiáveis porque os Dembos, Sobas e 
potentados vassalos relutavam em dar o número certo de seus filhos por temerem que tal se destinasse a 
posterior recrutamento. 
Anexo: mapa 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 67 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5504.  1779, Junho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO dos soldados presos que no dia 23-06-1779 embarcaram na nau de guerra Nossa Senhora de Belém 
para Angola. 
Anexo: relação, informação (minuta), 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 68,64,85 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5505.  1779, Junho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do nomeado capitão-mor do presídio da Caconda, António da Costa Mouzinho, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que o governador se recusara a admiti-lo como 
capitão-mor do presídio da Caconda, tal como indicava a carta patente que trouxera do Reino, assim como o 
responsabilizava o pelo estado de ruína em que se encontravam as cidades de Benguela e de Luanda e os 
presídios anexos. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 69 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5506.  1779, Junho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da distribuição das ordens recebidas do Reino, aos 
comandantes das tropas, sobre o que deviam observar a respeito da reza nos quarteis militares. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 69 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5507.  1779, Junho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da execução das ordens recebidas do Reino, 
relativos aos alvarás sobre as normas de comercialização da pólvora vinda dos países estrageiros e das fábricas 
nacionais. 
Anexo: certidão  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 69 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5508.  1779, Junho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que concedera licença para embarcar para o Reino, à 
Manuel Carlos Fernandes Brás de Morais, mas que o mesmo permanecia em Angola por motivos pessoais 
relacionados com negócio.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 69 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5509.  1779, Junho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que concedera licença para embarcar para o Reino, à 
Domingos Lopes, mas que o mesmo falecera enquanto procedia aos preparativos da viagem.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 69 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5510.  1779, Junho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que concedera licença para embarcar para o Reino, à 
Joaquim José Velasco, que se achava no Presídio das Pedras.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 69 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5511.  1779, Junho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que o degredado Pedro Huzi a quem fora concedido 
o perdão régio, encontrava-se casado, com filhos, e estabelecido com negócio no Presídio das Pedras. 
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 69 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5512.  1779, Junho, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o falecimento do degredado Manuel de Almeida e Sá a 
quem fora concedido o perdão régio, por petição de sua irmã Ana Joaquina de Almeida. 
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 70 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5513.  [ant. 1779, Julho, 2, Angola]  
REQUERIMENTO do médico Francisco Damião Cosme Vilela à rainha [D. Maria I], solicitando o hábito de Cristo 
e oitenta mil réis de tença por merecimento pelos serviços prestados durante 5 anos em Angola, tal como era 
atribuído aos médicos das tropas com graduação de coronel. 
 Anexo: Atestações (documentos nºs 1,2 e 3), certidão (documento nº 4), certidão de folha corrida (documento nº 
5), Aviso. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 74,76 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5514.  1779, Julho, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
PETIÇÃO de Bernardo José Rebelo, Baltasar da Fonseca do Amaral Gourgel e Silva, Manuel Ferreira dos 
Santos, José Dias Vieira, Manuel da Costa Pinheiro, José Pinheiro de Morais Fontoura, João Rodrigues de 
Sousa, Manuel Francisco da Silva, António José da Silva, Bento José de Almeida Lobo, Joaquim José Duarte 
Castel Branco, Gabriel Moreira Rangel, Francisco Matoso de Andrade Câmara, Manuel da Fonseca Guimarães, 
Domingos Plácido da Silva, Nicolau da Nazaré, José Matias da Silveira e Manuel Cardoso da Silva, à rainha [D. 
Maria I], solicitando ordens expressas para que os capitães generais, governadores de Angola e os ministros do 
governo de Angola cumprissem com a medidas sobre a gestão da cidade de Luanda, alegando que pretendiam 
evitar os conflitos que o crescimento desordenado da cidade gerava, assim como os perigos de incêndio que a 
construção de casas de pedra e cal, assim como de casas nobres nas proximidades das sanzalas podiam 
provocar. 
Anexo: certidão, traslado  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 75 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5515.  [ant. 1779, Julho, 27, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Luís Pedro de Araújo, à rainha [D. Maria I], solicitando que ordenasse ao secretário do 
conselho que passasse certidão da patente de capitão-mor do Presídio da Muxima, para o qual fora nomeado, 
antes de ter sido cativo em Argel, onde permaneceu 18 ano e nove meses.  
Anexo: certidão, ofício, requerimento. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 78 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5516.  [ant. 1779, Agosto, 25, Angola] 
REQUERIMENTO de Vitorina Rosa de Campos, viúva do capitão-tenente Domingos Furtado de Mendonça, à 
rainha [D. Maria I], solicitando que mandasse que na presença dos Louvados fossem depositados todos os livros 
de contas e assentos do carregamento constante do navio Mariana Vitória, pertencentes ao negociante Luís 
Cantofer; para tal nomeava como seus representantes: Caetano José de Sousa e António Rodrigues de Oliveira; 
informando que o seu marido falecera durante a viagem ao serviço daquele negociante, e que parte da fazendas 
da referida carregação pertencia-lhe, razão pela qual solicitava a sua inventariação.  
Anexo: Decreto, requerimentos 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 79 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5517.  [ant. 1779, Setembro, 22, Angola]  
REQUERIMENTO dos oficiais da Câmara da cidade de Luanda à rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação 
dos seus privilégios, sobre os quais se fizera consulta, alegando que por já ter passado mais de seis meses 
solicitavam também, a reforma da referida consulta. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 81 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5518.  1767, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino à rainha D. Maria I, sobre a confirmação do privilégio que 
pediram o oficiais da Câmara da cidade de Luanda.  
AHU-Angola, cx. 62, doc.82 
 AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5519.  1779, Outubro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola] D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o a venda da pólvora reclamada pelos administradores da 
Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba e dos demais comerciantes da praça de Luanda.  
Anexo: conta 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 83 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5520.  1779, Outubro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
TERMO de posse que tomou o Excelentíssimo e Reverendíssimo Bispo da Diocese de Angola [Frei Luís da 
Anunciação Azevedo] e, do edifício do Colégio que foi dos extintos jesuítas, que incluía a igreja, suas alfaias e 
ornamentos, na forma da carta régia de 20-11-1761. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 84 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5521.  1779, Outubro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola D. António de Lencastre, ao [secretário de estado da Marinha 
e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo conta do rendimento do terreiro público, das farinhas, referente 
aos anos de 1772 a 1778. 
Anexo: conta, ofício 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 86 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5522.  [ant. 1779, Novembro, 6, Luanda]  
REQUERIMENTO de José da Silva Rego à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação no posto de coronel dos 
auxiliares do Terço de Luanda, nomeado pelo governador e capitão-general de Angola, António de Lencastre, 
vago por falecimento de Francisco António Ribeiro.  
Anexo: requerimento, certidão, carta patente 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 87 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5523.  1779, Novembro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor da comarca de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as regalias e licenças de 
passagem pelos rios navegáveis de Angola, referindo os abusos praticados pelos particulares e feirantes, 
solicitando ordens para a sua regularização. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 69 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5524.  1779, Novembro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do juiz de fora de Angola António Pereira Basto Lima Varela Barca ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo portarias, autos e certidões referentes à execução das ordens 
sobre as acções tomadas em relação ao comércio da pólvora.  
Anexo: Auto, certidões, portarias  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 88 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5525.  [ant. 1779, Novembro, 29, Benguela]  
REQUERIMENTO de Timóteo Carneiro de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], solicitando uma 3ª via da patente 
da confirmação no posto de capitão da ordenança da cidade de São Filipe de Benguela, alegando descaminho 
das 1ª e 2ª vias anteriormente passadas. 
Anexo: requerimento, carta patente 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 90 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5526.  1779, Dezembro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do juiz de fora de Angola, António Pereira Basto Lima Varela Barca à rainha [D. Maria I], solicitando que 
se lhe mandasse tirar residência na qualidade de provedor do defuntos, ausentes, capela e resíduos ao mesmo 
tempo que lhe enviasse sucessor, uma vez que o triénio do seu mandato estava a chegar ao fim.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 91 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5527.  1779, Dezembro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos representantes da Câmara da cidade de Luanda, à rainha [D. Maria I] dando conta da tomada de 
posse do novo governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, no dia 05-12-1778. 
 AHU-Angola, cx. 62, doc. 92 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5528.  [ant. 1779, Dezembro, 18, Luanda]  
REQUERIMENTO do tenente-coronel José António Serrão, do Regimento pago de Luanda, à rainha [D. Maria I], 
solicitando um alvará de folha corrida relativa aos serviços prestados. 
 Anexo: alvará de folha corrida, certidões 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 93 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5529.  1779, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando da sua chegada a Angola e do seu empossamento, 
assim como do governador de Benguela [António José Pimentel Castro de Mesquita] no 27-11-1779, sobre a 
visita à fortificação para se inteirar do seu estado.  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 94 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5530.  1779, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando da sua passagem por Benguela, alertando para o 
facto dos navios estrangeiros não tocarem há oito meses, os portos de Angola, por causa da guerra, propondo 
por isso, o envio de oficiais hábeis aos portos de Cabinda, Loango e os demais para se proceder a edificação de 
fortificações; solicitando uma fragata para o patrulhamento da costa, informando o envio de materiais para as 
ditas fortificações (cal, pedra e tijolo).  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 94 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5531.  [ant. 1779, Dezembro, 22, Angola] 
REQUERIMENTO do padre João Pinto de Magalhães, à rainha [D. Maria I], solicitando ser provido e confirmado 
no cargo de vigário da paróquia da Nossa Senhora dos Remédios em Luanda, vago por do falecimento do padre 
Vasco Nunes de Ataíde.  
Anexo: requerimentos, provisão, instrumento em pública forma, certidões. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 63,71 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5532.  1779, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do Ajudante das ordens do governo de Angola, João Miguel de Ornelas Vasconcelos, natural de Angola, 
ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo dois requerimentos 
solicitando o posto de tenente-coronel e soldo correspondente em reconhecimento dos serviços prestados em 
Angola, durante 47 anos, e, pretendendo a sua aposentação solicitava para o seu filho António de Ornelas 
Vasconcelos, capitão de uma das companhias de Infantaria do Regimento pago de Luanda, natural de Angola, o 
posto de ajudante das ordens do governo, uma vez que este já contava com 17 anos de serviços prestados. 
Anexo: requerimentos 
AHU-Angola, cx. 62, doc.95 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5533.  1779, (s/d) São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara sobre as despesas feitas com a 
patente, carta do concelho e homenagem. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 96 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5534.  1779, (s/d) Lisboa 
RELAÇÃO dos eclesiásticos que foram enviados para Angola. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 97 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5535.  1779, (s/d) São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO dos oficiais que serviram Angola no ano de 1779. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 99 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5536.  1779, (s/d) São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO dos géneros que se achavam embarcados na nau Nossa Senhora de Belém do qual era mestre 
Joaquim José, para os entregar ao governador e capitão-general de Angola. 
Obs.: contém documentos iguais para diversos anos (1780-1800). 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 100 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5537.  1779, (s/d) São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO dos géneros, de armamento e de fardamentos para os oficiais que serviam em Angola referente ao 
ano de 1779 e respectivos recibos. 
HU- Angola, cx. 62, doc. 101 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5538.  1779, Dezembro, 20, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro instruções para o 
novo governador de Benguela [António José Pimentel Castro de Mesquita].  
AHU-Angola, cx. 62, doc. 102 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5539.  1780, Janeiro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o regresso do juiz de fora de Angola, António Pereira 
Bastos Lima Varela Barca ao Reino, informando das acções empreendidas pelo mesmo para justificar o resultado 
negativo que obtivera na residência que se lhe tirara, recorrendo a falsos testemunhos; remetendo documentos 
que comprovavam tais alegações. 
Anexo: petição, certidão. 
 AHU-Angola, cx. 63, doc. 1 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5540.  [post. 1780, Janeiro, 7, Benguela]  
REQUERIMENTO do juiz de fora de Benguela, José Joaquim Monteiro Guedes à rainha [D. Maria I], solicitando 
que se lhe mandasse passar uma certidão sobre o cumprimento das ordens do Tribunal da Bula da Cruzada 
relativo ao seu mandato, desde 18-02-1777 a 06-01-1780. 
 Anexo: autos de residência, requerimento, certidões, informação. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 2 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5541.  1780, Janeiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ajudante das ordens do governo João Miguel de Ornelas Vasconcelos, natural de Luanda ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo dois requerimentos 
solicitando o posto tenente coronel e soldo correspondente em reconhecimento dos serviços prestados em 
Angola, durante 47 anos, e, como pretendia reformar-se, solicitava para o seu filho António de Ornelas 
Vasconcelos, capitão de uma das companhias de Infantaria do Regimento pago de Luanda, natural de Angola, o 
posto de ajudante das ordens do governo, uma vez que este já contava 17 anos de serviços prestados. 
Anexo: requerimentos, obs.: ver cx. 62, doc. 95 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 3 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5542.  1780, Janeiro,12, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo ofício do tenente coronel de Infantaria, Luís Cândido 
Cordeiro Pinheiro Furtado sobre o estado da fortaleza da cidade de São Filipe de Benguela; referindo as 
habitações, os moradores; mencionado o número da tropa, composição, acomodação, guarnição, armas e 
munições; assim como estado do comércio.  
Obs.: Corresponde ao ofício nº 3 da lista do governador datado de 12 de Janeiro de1780. Anexo: ofício 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 3-A 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5543.  1780, Janeiro,12, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o estado de indisciplina, e de falta de comando em que 
encontrou a Tropa, referindo que o coronel do Regimento era velho e doente; informando que nomeara o juiz de 
fora, António Pereira Bastos Lima Varela Barca para auditor, com vista a reorganizar e disciplinar a Tropa; 
remetendo mapas relacionados sobre os efectivos existentes.  
Obs.: Corresponde ao ofício nº 1 da lista do governador datado de 12 de Janeiro de1780. Anexo: mapas. 
 AHU-Angola, cx. 63, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5544.  1780, Janeiro,12, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da situação da administração da Fazenda Real, 
remetendo conta e relação das dívidas passivas relativas ao ano de 1779; referindo a actuação dos almoxarifes 
que se furtavam a apresentar as contas, sobre as medidas que pretendia adoptar para melhorar o funcionamento 
daquele órgão.  
Obs.: Corresponde ao ofício nº 4 da lista do governador datado de 12 de Janeiro de1780. Anexo: conta, relação. 
 AHU-Angola, cx. 63, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5545.  1780, Janeiro,12, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da situação da administração da Fazenda Real, 
sobre as desordens e violências praticadas pelos capitães-mores dos presídios; referindo as causas e propondo 
soluções; informando que o capitão-mor de Caconda já tinha assumido o posto e que por não ter uma ordem por 
escrito não o podia destituir. 
Obs.: Corresponde ao ofício nº 2 da lista do governador datado de 12 de Janeiro de1780. 
 AHU-Angola, cx. 63, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5546.  1780, Janeiro,12, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da situação da administração da Fazenda Real, 
sobre a publicação de um Bando para execução da lei de 11 de Janeiro de 1738 e o aviso de 27 de Abril de 1776 
sobre a preferência da saída dos navios dos portos de Angola, diferendo que opunha os negociantes com navios 
de efeitos próprios e os restantes negociantes ligados ao tráfico de escravos.  
Obs.: Corresponde ao ofício nº 5 da lista do governador datado de 12 de Janeiro de1780. Anexo: Bando 
 AHU-Angola, cx. 63, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5547.  1780, Janeiro,12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
ALVARÁ de folha corrida (cópia) sobre a atestação das nomeações de Álvaro de Carvalho Meneses, tenente com 
hábito de Cristo e tença de 20$000 réis, filho de António de Meneses, e natural de Luanda, passada pelo 
bacharel Mateus Rodrigues Viana. 
Obs.: Ver cx. 53, doc. existe uma grande semelhança entre os dois documentos. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 4 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5548.  1780, Janeiro, 15, S. Paulo de Assunção de [Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, à rainha [D. Maria I] informando 
que Francisco Rodrigues da Silva que havido sido nomeado indevidamente no posto de capitão-mor do presídio 
de Benguela falecera há mais de dois anos, ficando sem efeito a ordem de o afastar daquele posto. 
Anexos: parecer, consulta (cópia), informação (cópia), requerimento, carta patente, carta patente (cópia), 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 43 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5549.  1780, Janeiro, 15, S. Paulo de Assunção de [Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, à rainha [D. Maria I] respondendo 
ao parecer que pretendia saber qual era o efeito causado pela portaria de D. Francisco Inocêncio de Sousa 
Coutinho, governador e capitão-general, sobre os abusos que no serviço da Fazenda Real e jornas dos pretos 
trabalhadores se tinham introduzido, assim como saber se dela havia resultado prejuízo ou utilidade para a 
mesma Fazenda; informando que tais medidas tinham sido tomadas para os negros que iam trabalhar para a 
fábrica de ferro de Nova Oeiras, que já não estava a operar por determinação do governar António de Lencastre; 
e que quanto aos pretos muxiluandas que prestavam serviço real na cidade de Luanda, continuava-se a pagar o 
soldo de quarenta réis e um enxeque de farinha como determinava aquela portaria, não havendo, por isso, 
qualquer prejuízo para o Erário Régio.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 17 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5550.  1780, Fevereiro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
LEMBRETE dando a conhecer que nesta data se retirou um requerimento desta capilha, em nome de Inácio 
Rodrigues da Cruz e se juntou a carta do governador de Angola. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 6 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5551.  1780, Fevereiro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o comércio da pólvora, referindo a resistência dos 
comerciantes e das autoridades (juiz de fora e ouvidor) assim como os seus oficiais (almoxarifes e soldados) 
tinham em fazer cumprir as determinações do Bando que limitava a sua venda para o sertão; mencionando que 
todos os negociantes brancos, mulatos pombeiros, sertanejos se opunham ao cumprimento da lei; alertando para 
a existência de muita pólvora no sertão, sendo esta a causa dos assaltos e mortes praticados por negros 
vassalos de alguns potentados, que embaraçavam o comércio nos caminhos; propondo algumas soluções. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 7 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5552.  1780, Fevereiro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da situação da justiça, referindo a existência de 
cadeias militares e civis cheias com presos sem culpa formada e inocentes; mencionando as arbitrariedades 
praticadas pelo ouvidor, assim como a sua falta de cooperação ao não atender as suas propostas com vista à 
agilização dos processos; informando que também o juiz de fora agia de igual modo, alertando igualmente para 
as querelas entre ambos, solicitando a separação dos ofícios e dos escrivães e oficiais de cada um, para um 
melhor funcionamentos daqueles dois cargos.  
AHU-Angola, cx. 63, doc. 8 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5553.  1780, Fevereiro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a viagem do capitão de Artilharia António Máximo de 
Sousa para os portos do norte de Angola, cujo objectivo seria de comércio, aproveitando a ausência de barcos 
estrangeiros e do aumento da oferta de escravos, assim como para obter toda a informação possível da situação 
daqueles portos.  
AHU-Angola, cx. 63, doc. 9 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5554.  1780, Fevereiro, 24, Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela António José Pimentel Castro de Mesquita ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta do estado de governo daquela capitania, referindo o 
estado de ruína da fortaleza, das contas das finanças e a arrecadação dos direitos do marfim e da situação da 
tropa. 
 Obs.: m.est. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 10 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5555.  [ant. 1780, Fevereiro, 26, Angola]  
REQUERIMENTO do bacharel, Bernardo Nunes Portela, à rainha [D. Maria I], solicitando que ordenasse a 
resolução do litígio que se arrastava na justiça devido à prepotência do juiz de fora, António Pereira Basto Lima 
Varela Barca, alegando que tal se verificava com todos os cidadãos da cidade de Luanda com problemas com a 
lei. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 11 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5556.  1780, Março, 4, S. Paulo de Assunção de [Luanda] 
CARTA do juiz de fora de Benguela, o bacharel António José Pinheiro de Figueiredo Sarmento à rainha [D. Maria 
I] dando conta da residência tirada a José Joaquim Monteiro Guedes, ao seu antecessor, durante o tempo em 
que serviu como procurador das fazendas dos defuntos e ausentes daquela capitania.  
AHU-Angola, cx. 63, doc. 12 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 
 
 

5557.  1780, Março, 16, a bordo do navio Santo António e Almas  
OFÍCIO do capitão de Artilharia António Máximo de Sousa Magalhães, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro] reportando o estado em que encontrara os portos do norte de Angola, 
Quitungo, Cabinda e Loango, e enviando três plantas dos ditos portos e uma carta corográfica desta costa, desde 
o rio das Moutas até o rio Lilundo.  
Obs.: ver  AHU_CARTm_001, D.1336 a 1339. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 13 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5558.  1780, Abril, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo relações de emolumentos, propinas e ordenados de 
todo e qualquer rendimento anual de cada um dos oficiais do pelouro do juiz de fora de Luanda e Benguela, da 
Junta da Fazenda Real e secretário do governo, ficando por enviar os documentos pertencentes ao ouvidor-geral 
e seus oficiais.  
Anexo: ofício, certidões, extractos de rendimento, relação de ordenados, mapa de rendimento, portarias (cópia).  
AHU-Angola, cx. 63, doc. 14 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5559.  1780, Abril, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO de António Machado de Almeida Peixoto ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro solicitando o posto de capitão inspector do Trem Real vago por falecimento de João Graves e 
hábito de Cristo, tendo em conta os cerca de dezoito anos de serviços prestados. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 25 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5560.  1780, Abril, 19, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO de Luís António Sarmento da Maia ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro agradecendo a protecção e a sua nomeação para Angola; referindo as moléstias do clima, o estado do 
regimento militar; solicitando mercês pelo serviço prestado antes da sua vinda para este reino.  
AHU-Angola, cx. 63, doc. 15 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5561.  1780, Abril, 21, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do secretário do governo de Angola José Honório Valadares e Amboim ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro solicitando o pagamento de parte do seu ordenado que lhe ficou 
a dever o Erário Régio.  
Anexo: ofício, decreto, instrumento em pública forma 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 16 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5562.  1780, Abril, 22, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do capitão de Infantaria Albano de Caldas e Araújo ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro solicitando o provisão para ser confirmado posto de capitão-mor do campo, assim 
como o hábito de Cristo, por merecimento dos serviços prestados em Angola.  
AHU-Angola, cx. 63, doc. 18 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5563.  1780, Abril, 23, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do capitão de Artilharia António Máximo de Sousa Magalhães ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro solicitando a promoção para o posto de sargento-mor engenheiro da praça 
de Luanda tendo em conta os seus anos de serviço.  
Anexo: requerimentos, certidão 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 17 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5564.  1780, Abril, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a devassa no navio Príncipes da Beira, comandada por 
Pantaleão Francisco Braga, proveniente de Macau, a pedido de algumas pessoas da equipagem, que referiam 
que o navio não se encontrava em condições de prosseguir viagem por não ter lastro suficiente, referindo 
igualmente, as acções excessivas adoptadas pelo Ouvidor-geral, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa a 
quem delegou a dita devassa. 
Anexo: informação, portaria, termo, lista, ofício. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 19, 30 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5565.  1780, Abril, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as obras de recuperação do colégio dos jesuítas e 
protecção dos seus ornamentos, a pedido do Bispo de Angola.  
Obs.: corresponde ao nº 8 do extracto dos ofícios do governador com data de 24 de Abril de 1780. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 20 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5566.  1780, Abril, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a nomeação do escrivão dos despacho dos navios de 
escravos, informando que o seu antecessor já o havia atribuído a Joaquim José de Azevedo, que passou deste 
modo a acumular com o cargo de escrivão da Fazenda Real com o soldo de quatro mil cruzados; propondo que 
se nomeasse alguém que não tivesse já outra função. 
Obs.: corresponde ao nº 6 do extracto dos ofícios do governador com data de 24 de Abril de 1780. Anexo: ofício 
 AHU-Angola, cx. 63, doc. 21, 31 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5567.  1780, Abril, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta do estado da Fazenda Real; informando que os 
ministros (ouvidor-geral e juiz de fora) recusavam-se a comparecer às reuniões semanais da Junta da Fazenda, 
alegando falta de tempo e muitos afazeres; concluindo que as verdadeiras razões se deviam ao facto de só se 
preocuparem com os seus benefícios pessoais; referindo que encontrara irregularidades, dando o exemplo do 
primeiro contador Custódio Barbosa que também era o contratador do sal, ocupando, por isso, dois cargos que 
eram incompatíveis. 
Obs.: corresponde ao nº 2 do extracto dos ofícios do governador com data de 24 de Abril de 1780. 
Anexo: ofício 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 22 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5568.  1780, Abril, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro solicitando substituição do médico, em virtude daquele se 
encontrava em Angola, estar velho, (80 anos) e encontrar-se bastante debilitado, realçando a urgência devido a 
falta que fazia numa terra de muitas moléstias.  
Obs.: corresponde ao nº 7 do extracto dos ofícios do governador com data de 24 de Abril de 1780. Anexo: ofício 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 23, 5 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5569.  1780, Abril, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o estado em que se encontrava o comércio nos sertões de 
Angola e Benguela, referindo as queixas dos Dembos e Sobas das vexações, tiranias e roubos de que eram 
vítimas pelos comerciantes; mencionado as determinações da carta régia de 4-11-1761 que exigia a legitimação 
por despacho dos aviados que pretendessem ir fazer comércio no sertão como solução para a situação que se 
vivia; referindo irregularidades cometidas pelos aviados contra os donos dos cabedais e das fazendas que eles 
levavam para o sertão para comerciar. 
Obs.: corresponde ao nº 3 do extracto dos ofícios do governador com data de 24 de Abril de 1780 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 24 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5570.  1780, Abril, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a ida do capitão de Artilharia António Máximo de Sousa 
Magalhães aos portos de Cabinda, Loango e Quitungo para avaliar a possibilidade da construção de fortalezas; 
sobre o estado de indisciplina e da qualidade da tropa, composta na sua maioria por degredados de crimes 
graves; remetendo a relação das necessidades para a construção das ditas fortalezas.  
Obs.: corresponde ao nº 1 do extracto dos ofícios do governador com data de 24 de Abril de 1780. Anexo: relação 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 26 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5571.  1780, Abril, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
EXTRATOS dos ofícios do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, com data de 12 de Janeiro e de 24 de Abril de 1780. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx. D.. 

5572.  1780, Maio, 4, Benguela 
OFÍCIO do governador de Benguela, António José Pimentel Castro de Mesquita ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro enviando pássaros ao cuidado do capitão António José Martins 
da fragata Senhora da Conceição e Santo António. 
Anexo: recibo 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 28 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5573.  1780, Maio,11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA da Junta da Casa da Índia, José Joaquim Lobo da Silveira (provedor), Francisco Palyard e Joaquim 
Pedro Quintela à rainha [D. Maria] acerca da petição feita pela viúva do capitão tenente Domingos de Campos 
Mendonça, Vitorina Rosa de Campos, sobre inventariação das contas e interesses relativos aos negócios 
realizados com a nau Mariana Vitória, entre o seu marido e o negociante Luiz Cantofer.  
Anexo: informação 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 29 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5574.  1780, Maio,21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da entrada no porto de Luanda do navio Polifemo 
comandada pelo capitão de Mar e Guerra António José de Oliveira e da nau Conceição comandada por Joaquim 
dos Santos provenientes de Goa, solicitando ambas mantimentos, referindo o incidente que a segunda tivera ao 
acostar; informando que partiram assim que foram abastecidos. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 32 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5575.  1780, Junho, 17, Benguela 
OFÍCIO do governador de Benguela, António José Pimentel Castro de Mesquita ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro enviando pássaros ao cuidado do capitão Manuel de Freire Sá 
Guimarães, da nau da Índia; informando que a capitania se encontrava em paz e sossego. 
Anexo: recibo 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 33 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5576.  1780, Julho, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando o estado em que se encontrava a Igreja em Angola, 
referindo o caso de Bernardo do Rosário que se fizera passar por frade durante 9 anos, e que tendo-se 
confessado não recebeu nenhum castigo por parte do Bispo; alertando que este também pouco ou nada fazia em 
relação ao cumprimento das obrigações que lhe competiam; remetendo lista e relação sobre a distribuição dos 
párocos dos missionários que tinham chegado recentemente. 
 Anexo: lista, relação.  
AHU-Angola, cx. 63, doc. 34 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5577.  1780, Julho, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmar,a ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando que recebera um Aviso através do mestre da corveta 
Senhora do Rosário e Santo António e Almas, José Luís Grama, sobre o embarque do degredado José de 
Macedo Álvares que deveria ser colocado no presídio da Caconda, por toda vida, contudo, o dito degredado não 
chegou a viajar porque segundo informação do mestre daquela embarcação, o mesmo fora perdoado. 
 AHU-Angola, cx. 63, doc. 35 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5578.  1780, Julho, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a entrada do navio Santíssimo Sacramento, comandado 
pelo capitão Manuel de Freitas Silva e Guimarães para um pequeno conserto no leme; informando que o mesmo 
já havia estado em Benguela para se aprovisionar de mantimentos. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 36 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5579.  1780, Agosto, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta do envio dos missionário para a Missão do Congo e 
da nomeação do frade Libório da Graça, Monge de São Bento como Vigário Geral da mesma; sobre as acções 
para retomar os contactos religioso e comercial com o Príncipe do Soyo e o Marquês do Mussulo.  
Obs.: corresponde ao nº 3 da lista dos ofícios do governador, datadas de 09 de Agosto de 1780. Anexo: lista, 
conta, carta, instruções.  
AHU-Angola, cx. 63, doc. 37 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5580.  1780, Agosto, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando o falecimento do pároco, frade Francisco Macário de 
Santa Ana, religioso capucho da província da Conceição, indicado para o presídio de Ambaca, e do padre D. 
Bernardo da Purificação, cónego regrante de Santo Agostinho, indicado para Feira de Lucamba.  
Obs.: corresponde ao nº 2 da lista dos ofícios do governador, datadas de 09 de Agosto de 1780. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 40 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5581.  1780, Agosto, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
EXTRATOS dos ofícios do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, com data de 09 de Agosto de 1780. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 41 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5582.  1780, Agosto, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da licença concedida ao tenente do presídio de 
Caconda, José Joaquim da Costa, para embarcar para o Reino, por motivos de doença.  
Obs.: corresponde ao nº 1 da lista dos ofícios do governador, datadas de 09 de Agosto de 1780. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 41 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5583.  1780, Agosto, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a licença para se deslocar à Corte que dera ao cavaleiro 
professo Álvaro de Carvalho Matoso a fim de expor as injustiças que era alvo por parte do juiz de fora, António 
Pereira Basto Lima Varela Barca; mencionando outras situações de injustiças cometidas pelo mesmo; remetendo 
documentos comprovativos dos actos praticados e solicitando ordens para acabar com aquela situação.  
Obs.: corresponde ao nº 4 da lista dos ofícios do governador, datadas de 09 de Agosto de 1780. Anexo: 
informação, requerimento (anexo nº 1), ofício (cópia). 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 42, 38, 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5584.  1780, Agosto, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do juiz de fora António Pereira Basto Lima Varela Barca, à rainha [D. Maria I] sobre um requerimento feito 
pelo capitão Álvaro de Carvalho Matoso solicitando que o nomeasse administrador de uma capela instituída por 
D. Ângela Medeiros Bittencour, lugar vago por falecimento de seu irmão Francisco Matoso de Andrade; 
informando que dera um deferimento contrário ao pedido do suplicante, advindo daí um diferendo do qual enviava 
esclarecimentos e solicitava intervenção régia.  
Anexo: certidões, instrumentos em pública forma, representações, carta.  
AHU-Angola, cx. 63, doc. 43,44 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5585.  1780, Agosto, 22, Lisboa 
CONSULTA da Mesa de Consciência e Ordens, sobre as contas que deu o ouvidor-geral de Angola Joaquim 
Manuel Garcia de Castro Barbosa, sobre o estado em que se achava a Igreja em Angola.  
Anexo: informações 
AHU-Angola, cx. 63, doc.45 
 AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5586.  [ant. 1780, Agosto, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de Alexandre José Botelho de Vasconcelos à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da 
carta patente, passada pelo governador e capitão-general, José Gonçalo da Câmara, no posto de capitão de 
cavalos de Luanda, que vagou por ausência de Manuel Jacinto Cardoso Ribeiro.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 46 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5587.  [ant. 1780, Agosto, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de Anselmo da Fonseca Coutinho, Hipólito António da Fonseca, padre Manuel António da 
Fonseca e Henrique da Fonseca Coutinho, moradores em Luanda e filhos naturais do tenente coronel António da 
Fonseca Coutinho, à rainha [D. Maria I], solicitando que se lhes mandasse passar cartas de legitimação. 
Anexo: bilhete 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 47 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5588.  1780, Agosto, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor-geral e juiz da Fazenda e Coroa de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a devassa que mandara instaurar 
aos Armazéns Reais no tempo do governador António de Lencastre; a nomeação do juiz de fora António Pereira 
Basto Lima Varela Barca para auditor, feita pelo novo governador José Gonçalo da Câmara, e sobre os 
desentendimentos com o mesmo na resolução dos processos relativos à devassa. 
Anexo: certidão 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 48 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5589.  1780, Outubro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I], sobre o requerimento feito por José dos Santos, 
solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general, António de Lencastre, no posto 
de capitão-mor e juiz da província de Quilengues da povoação de Salvaterra de Magos, que vagou por demissão 
de Anastácio da Cunha Simões. 
 Anexo: atestação, ordem, requerimentos, certidão, carta patente, cartas, bilhete. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 50,49 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5590.  [ant. 1780, Outubro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do bacharel Félix Correia de Araújo, advogado e vereador da Câmara de Luanda, à rainha [D. 
Maria I], solicitando que se fizesse justiça no litígio sobre a escolha do administrador da capela instituída por D. 
Ângela Medeiros Bittencour, vaga por falecimento de Francisco Matoso de Andrade e reclamada por um dos seus 
irmãos. 
Anexo: requerimentos, certidões, instrumento em pública forma, ofício. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 51 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5591.  [ant. 1780, Novembro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO dos padres Boaventura de Cerviana, Perfeito dos missionários Barbadinhos das Missões de 
Angola e Congo, e Lucas de Rocabranca, missionário apostólico da mesma ordem, à rainha [D. Maria I], 
solicitando que se mandasse passar licença ou passaporte para se deslocarem ao Reino, a fim de comunicarem 
o estado em que se encontravam as missões, informando ainda que tal pedido se devia pelo facto do governador 
de Angola, José Gonçalo da Câmara se recusar a conceder a referida petição.  
Anexo: ofícios, memória. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 52 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5592.  [ant. 1780, Novembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta 
patente, passada pelo governador e capitão-general, António de Lencastre, no posto de capitão comandante da 
Fortaleza de São Pedro da Cassandama, que vagou por Bernardo Vieira Carneiro passar a capitão-mor de 
Caconda-a-nova, em Contins.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 53 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5593.  1780, Novembro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor-geral e juiz da Fazenda e Coroa de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta do fim do seu mandato em 
Angola, tecendo reflexões do estado da justiça e, solicitando o regresso para o Reino.  
AHU-Angola, cx. 63, doc. 54 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5594.  [ant. 1780, Novembro, 8, Benguela] 
REQUERIMENTO de António José da Costa, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão- general, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, no posto de sargento-mor 
do presídio de Benguela, que vagou por promoção de António de Sousa Vale.  
AHU-Angola, cx. 63, doc. 55 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5595.  1780, Novembro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do juiz de fora António Pereira Basto Lima Varela Barca ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar] 
sobre um requerimento feito pelo capitão Álvaro de Carvalho Matoso solicitando que fosse nomeado 
administrador de uma capela instituída por D. Ângela Medeiros Bittencour, lugar vago por falecimento de seu 
irmão Francisco Matoso de Andrade; informando que dera um deferimento contrário ao pedido do suplicante, 
advindo daí um diferendo do qual pretendia intervenção régia.  
Anexo: informação, certidões, instrumentos em pública forma, ofício.  
AHU-Angola, cx. 63, doc. 56 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5596.  [ant. 1780, Novembro, 15, Benguela] 
REQUERIMENTO de Gregório José Mendes à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão- general, António de Lencastre, no posto de sargento-mor da ordenança da 
cidade de Benguela, que vagou por promoção de Joaquim Coelho Santiago.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 57  
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5597.  [ant. 1780, Novembro, 18, Benguela] 
REQUERIMENTO do capitão-mor de Benguela José Vieira de Araújo à rainha [D. Maria I] solicitando o hábito de 
Cristo com tença equivalente à sua patente, em satisfação dos relevantes serviços prestados em Angola.  
Anexo: lembrete, requerimentos, bilhete. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 58 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5598.  1780, Dezembro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da actuação do ouvidor-geral Joaquim Manuel 
Garcia de Castro Barbosa pelas demoras na administração da justiça e pelas violências que praticava para fazer 
render o oficio em proveito próprio; assim como dos actos de desrespeito e desobediência praticados com a sua 
pessoa, com manifestações públicas afirmando que a jurisdição da justiça não pertencia ao governador, 
ameaçando a todos que a ele recorressem; dos quais junta os seguintes anexos: nº 1 petição e despacho a favor 
de Reginaldo de Lírio de Andrade, nº 2 portaria, nº 3 certidão, nº 4 portaria, nºs 5-9 certidões, nº 10 certidão, nº 
11 certidão, nº 12 portaria, nºs 13- 16 certidões, nº17 instrumento em pública forma, solicitando por último um 
castigo exemplar para repor o respeito pelas hierarquias e instituições. 
Anexo: do nº 1 ao nº17. 
AHU-Angola, cx. 63, doc. 61, 60, 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5599.  1781, Janeiro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando o seu parecer acerca da disposição que estipulava que se 
retirasse anualmente a terça parte da renda das câmaras ou concelhos para reparação dos muros e castelos nos 
Reinos de Portugal. 
Anexo: mapas,  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 1 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5600.  1781, Janeiro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do ouvidor-geral de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, à rainha [D. Maria I], dando o 
seu parecer acerca da disposição que ordenava que se retirasse anualmente a terça parte da renda das câmaras 
ou concelhos para reparação dos muros e castelos nos Reinos de Portugal. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 2 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5601.  1781, Janeiro, 27, [Lisboa]  
DECRETO da rainha D. Maria I, nomeando o capitão da companhia da Artilharia de Luanda, António Máximo de 
Sousa Magalhães, no posto de sargento-mor de Infantaria com exercício de engenheiro, devendo o Conselho 
Ultramarino passar os despachos necessários. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 4 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5602.  1781, Janeiro, 29, [Lisboa]  
DECRETO da rainha D. Maria I, nomeando o bacharel Anacleto José da Mota para o cargo de juiz de fora de 
Luanda, por tempo de 3 três anos e o mais que decorrer enquanto não houver determinação em contrário, 
devendo o Conselho Ultramarino passar os despachos necessários. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 3 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5603.  [ant. 1781, Fevereiro, 16] 
REQUERIMENTO do fidalgo capelão da casa real, Martinho Correia de Sá Benevides à rainha [D. Maria I], 
solicitando que ordenasse ao governador a sua libertação e o regresso à sua pátria, alegando que se encontrava 
preso desde 1774, tendo estado cerca de um ano e meio na cadeia do Limoeiro e posteriormente degredado no 
presídio da Caconda, e que durante esse tempo o rei D. José concedera indultos dos quais ele não beneficiara.  
Anexos: certidão, bilhete.  
 AHU-Angola, cx. 64, doc. 5 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5604.  1781, Fevereiro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do juiz de fora de Angola, António Pereira Basto Lima Varela Barca à rainha [D. Maria I], informando que 
procedera criminalmente contra o bacharel Félix Correia de Araújo, representante legal do capitão de 
Granadeiros de Luanda, Álvaro de Carvalho Matoso; solicitando medidas exemplares para fazer cumprir uma 
sentença confirmada pela relação da Bahia contra o dito capitão e sua mulher, por suspeições e desrespeito 
contra as leis e seus representantes; alegando que era habitual os militares acharem-se acima das leis e 
recorrerem à corte sempre que fossem condenados. 
Anexo: certidões  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 6 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5605.  [ant. 1781, Fevereiro, 21, Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado Anacleto José da Mota, no cargo de juiz de fora para Angola, à rainha [D. Maria 
I], solicitando provisão para ser satisfeito da ajuda de custo na forma do estilo, à semelhança dos seus 
antecessores. 
 AHU-Angola, cx. 64, doc. 7 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5606.  [ant. 1781, Fevereiro, 28, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Tomás Correia de Lemos Azevedo Lobo, cabo de esquadra na 2ª Companhia de 
Granadeiros do Regimento de Infantaria da Corte, à rainha [D. Maria I], solicitando nomeação para o posto de 
alferes em qualquer das companhias do Regimento da praça de Angola. 
Anexo: atestação 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 8 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5607.  [ant. 1781, Março, 5, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Crispim de Castro, cabo de esquadra do 1º Regimento da Armada Real, à rainha [D. Maria 
I], solicitando nomeação para um posto em qualquer das companhias do Regimento da praça de Angola. 
Anexo: atestações 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 9 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5608.  [ant. 1781, Março, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão António José da Silva e de mais homens de negócio da cidade de Luanda, à rainha 
[D. Maria I], solicitando provisão para que se lhe mandasse entregar a pólvora apreendida pertencente ao 
primeiro suplicante, alegando que o governador mandara recolher a mesma, não obstante ter-lhe sido entregue a 
sentença do ouvidor, e a dita pólvora estar munida de todas os despachos que a lei exigia. 
Anexo: informação, requerimentos, sentença de desagravo, certidões. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 10 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5609.  1781, Março, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CONTA do Terreiro Público de Luanda relativos aos anos de 1769 a 1780.  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 11 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5610.  1781, Abril, 14, [Lisboa] 
PROVISÃO da rainha D. Maria I, ao cabido da Sê de Angola, informando que se observasse inviolavelmente tudo 
o que se achava disposto no Alvará que no ano de 1781 se expedira ao Bispo do Rio de Janeiro, e aos demais 
bispos do Ultramar a propor benefícios; remetendo alvará ordenando que as faculdades que nele se concedia aos 
bispos se estendiam igualmente a esse cabido na ocasião sede vacante ou com falta de bispo.  
Anexo: alvará 
AHU-Angola,. cx. 64, doc.12 
AHU_CU_001, Cx., D.. 
 

5611.  [ant. 1781, Abril, 16, Setúbal] 
REQUERIMENTO de Vicente Paulo de Figueiredo Sottomayor, cadete do Regimento de Setúbal, à rainha [D. 
Maria I], solicitando nomeação, no posto de capitão ou tenente para uma das companhias do novo Regimento 
para Angola. 
Anexo: atestação 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 13 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5612.  1781, Abril, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do tenente-coronel Manuel António Tavares ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, solicitando o seu regresso ao Reino, por motivo de saúde, tendo em conta os anos de serviço 
prestados em Angola. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 14 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5613.  1781, Abril, 28, Lisboa  
AVISO do Marquês de Angeja [D. Pedro José de Noronha] ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro sobre o pedido de pagamento em falta, solicitado por José Honório de Valadares 
Amboim, durante o tempo que exerceu o lugar de provedor da fazenda em Angola. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 15 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5614.  1781, Maio, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do juiz de fora de Angola, António Pereira Basto Lima Varela Barca, à rainha [D. Maria I], sobre os actos 
de indisciplina e de desrespeito do bacharel Félix Correia de Araújo, representante legal do capitão de 
Granadeiros de Luanda, Álvaro de Carvalho Matoso; solicitando provisão para castigar exemplarmente os 
infractores.  
Anexo: certidões, bilhete  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 16 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5615.  [ant. 1781, Maio, 21, Luanda] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Angola, António Pereira Bastos Lima Varela Barca, à rainha [D. Maria I], 
solicitando a nomeação de um sindicante para se lhe tirar residência do referido lugar, assim como ao cargo de 
provedor das fazendas, dos defuntos e ausentes, capelas e resíduos que também exerceu naquele reino.  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 17 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5616.  1781, Março, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão de Artilharia António Máximo de Sousa Magalhães, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro insistindo na resposta aos seus requerimento e ao pedido de permissão 
para viajar para o Reino. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 18 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5617.  1781, Abril, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
EXTRATOS dos ofícios do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, com data de 22 e 23 de Maio de 1781. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 19 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5618.  1781, Maio, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta do falecimento do Frade Libório da Graça, Vigário 
Geral da Missão do Congo e, da sua substituição no cargo pelo Frade Rafael de Castelo de Vide, religioso 
capucho; assim como do falecimento dos Frades Domingos de S. João Damasceno, pároco da Pedra de Encoge, 
D. Matias da Encarnação, pároco da Ilha de São João da Cassanga e S. João e, de mais quatro padres 
barbadinhos; informando igualmente que um outro padre barbadinho seguira para o Rio de Janeiro por se 
encontrar gravemente enfermo.  
Obs.: corresponde ao nº 2 do extracto dos ofícios do governador de 22 e 23 de Maio de 1781. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 20 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5619.  1781, Maio, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a má administração e irregularidades da alfândega, 
referindo e propondo a cobrança de mais produtos, tal como o tabaco que entrava em grandes quantidades 
naquele reino; propondo o secretário do governo, José Honório de Valadares e Amboim, para o lugar de juiz da 
alfândega.  
Obs.: corresponde ao nº 3 do extracto dos ofícios do governador de 22 e 23 de Maio de 1781. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 21 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5620.  1781, Maio, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta do seu estado de saúde e a dificuldade em cumprir 
com as suas tarefas administrativas; remetendo com atraso os mapas do efectivo da tropa em Angola, do 
armamento e de tudo mais que havia nos armazéns; referindo a indisciplina e actos de desordens em que se 
encontrava a tropas; mencionado as medidas correctivas que tivera que impor; alertando para necessidade de 
fardas e fardetas, propondo o envio das armas mais antigas para Rio de Janeiro para serem reparadas; aludindo 
o comportamento do mestre da corveta Francisco da Sila, que aportara em Luanda e não se comunicara com o 
governador; reforçando a sua firme vontade de regressar ao Reino, assim que terminasse o seu mandato.  
 AHU-Angola, cx. 65, doc. 57  
AHU_CU_001, Cx. D. . 
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5621.  1781, Maio, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo relação com informação dos oficiais da tropa da 
cidade de Luanda; assim como propondo o envio de militares hábeis e capazes.  
Obs.: corresponde ao nº 1 do extracto dos ofícios do governador de 22 e 23 de Maio de 1781. Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 22 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5622.  1781, Maio, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro referindo a entrada no porto de Luanda da fragata Príncipe do 
Brasil proveniente de Goa.  
Obs.: corresponde ao nº 5 do extracto dos ofícios do governador de 22 e 23 de Maio de 1781.  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 22 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5623.  1781, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro referindo a entrada no porto de Luanda do navio Santo António 
Neptuno comandado pelo tenente Dionísio Ferreira Portugal, mencionando o carregamento de laranjas e de mais 
frutas para prevenir o escorbuto que grassava na embarcação.  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 24 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5624.  1781, Junho, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro enviando uma anã para oferecer ao rei, por considerar tratar-se 
de uma espécie rara pela sua pequenez, esperteza e bom feitio; referindo o seu estado de saúde e a vontade de 
regressar ao Reino. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 25 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5625.  1781, Junho, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre os procedimentos praticados pelo juiz de fora António 
Pereira Basto Lima Varela Barca contra os povos, remetendo um requerimento do tenente de Infantaria Manuel 
Bernardo Pires de Oliveira, mais um dos injustiçados por aquele juiz, que lhe solicitara ajuda; informando que o 
ouvidor-geral Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa continuava a não comparecer na sua residência mesmo 
em datas comemorativas, como nos festejos dos anos da rainha. 
Anexo: informações, ofício (cópia, anexo nº3)  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 25; c. 63, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5626.  [ant. 1781, Junho, 15, Caconda] 
REQUERIMENTO de Vitorino José Aranha à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general, António de Lencastre, no posto de sargento-mor dos exércitos de 
Caconda, que vagou por falecimento de António Dantas de Amorim.  
Anexo: carta patente, cartas patentes régias (1ª e 2ª vias) 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 26, 31  
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5627.  1781, Junho, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO de Dom Pedro da Incarnação ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro 
solicitando ajuda junto da rainha na obtenção de permissão para regressar ao Reino, alegando situação de saúde 
muito debilitada e com dificuldade em conseguir a licença e o passaporte a partir de Angola. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 27 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
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5628.  [ant. 1781, Junho, 25, Forte de São Pedro] 
REQUERIMENTO de José Luís Viana à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, passada 
pelo governador e capitão-general, José Gonçalo a Câmara, no posto de capitão do Forte de São Pedro 
Gonçalves da Marinha, que vagou por falecimento de José Joaquim de Santana.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 28 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5629.  [ant. 1781, Junho, 29, Luanda] 
REQUERIMENTO de Joana de Castro, à rainha [D. Maria I], solicitando que se lhe mandasse expedir ordens ao 
provedor dos resíduos de Angola António Pereira Basto Lima Varela Barca, para desistir da arrecadação dos 
bens deixados por falecimento de seu irmão Manuel de Castro, que em testamento aprovado constava que não 
deixara descendentes, nem herdeiros necessários; alegando que contestara essa situação com base em leis 
pertinentes, e que obtivera sentença favorável; no entanto o provedor procedeu ao sequestro dos ditos bens por 
considerar improcedente a dita sentença.  
Anexo: requerimento, certidão. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 29 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5630.  [ant. 1781, Julho, 3, Luanda] 
REQUERIMENTO de Miguel Pereira de Castro Padrão sindicante, que tirou residência ao juiz de fora, Luís 
Ferreira de Araújo e Azevedo, em Março de 1779, à rainha [D. Maria I], solicitando o pagamento de todas as 
despesas tidas com esta tarefa, assim como caso fosse necessário tirar-se nova residência ao dito juiz, as 
despesas deviriam correr por conta deste, alegando que a primeira ocorrera de forma irregular, por terem sidos 
chamadas apenas pessoas da sua conveniência. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 30 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5631.  [ant. 1781, Julho, 10, Torres Vedras] 
REQUERIMENTO de Ana Teresa Clara Arca e Melo, moradora em Torres Vedras, à rainha [D. Maria I], 
solicitando autorização para vender o oficio de escrivão das execuções de Angola, que lhe fora doado pelos 
progenitores, Teotónio Godinho Machado e de D. Eugenia Inácia e Estract Arca e Melo, com a condição de se 
casar com Inácio Ricardo da Silva; alegando que tal petição assentava no facto de ter ficado viúva pouco tempo 
depois de se ter casado, na situação de pobreza e com dívidas contestadas pelos credores e, porque estando um 
serventuário ocupando este posto, o mesmo nada lhe pagava da parte que lhe competia. 
Anexos: requerimentos, alvará e certidões. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 32 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5632.  [ant. 1781, Julho, 10, Luanda] 
REQUERIMENTO de Paulo Ferreira, ex-degredado, à rainha [D. Maria I], solicitando autorização para regressar 
ao Reino, alegando que fora mandado para Angola em 1760 para o cumprimento e 5 anos de pena, tempo que já 
tinha sido excedido há muitos anos.  
Anexos: requerimento, certidão. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 33 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5633.  [ant. 1781, Julho, 17, Luanda] 
REQUERIMENTO de Elias dos Santos, escrivão do crime do bairro do Mocambo, à rainha [D. Maria I], solicitando 
o pagamento que prestara pela escritura do cartório do escrivão, António Joaquim Leitão.  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 34 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5634.  1781, Julho, 20, Benguela 
OFÍCIO do governador de Benguela, António José Pimentel Castro de Mesquita ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o seu estado de saúde e do não envio de notícias; 
informando a situação política, económica e social daquela capitania; referindo que a tropa não tinha qualquer 
preparação, que a fortaleza necessitava de reparação dado o estado de degradação em que se encontrava; 
alertando para a rebeldia dos gentios, que não acatavam ordens do governador, do papel do soba e seus 
macotas na resolução de conflitos, nas pequenas guerras que estalavam entre potentados africanos, alertando 
que muitos desses conflitos eram instigados por portugueses que habitavam os sobados, referindo também a 
existência de muita pólvora e armas; sobre o comércio de escravos, marfim e cera que vinha do Humbe, região 
de um dos sobas não avassalados, mais ricos e poderosos; das dificuldades dos pombeiros passar pelas suas 
terras; das tentativas que estava a desenvolver para o tornar vassalo; propondo a construção de uma casa de 
negócio para desenvolver o comércio com os africanos e a entrada de mais fazendas; mencionando a presença 
dos degredados e o seu convívio com os africanos; solicitando autorização para o pagamento dos 100 mil réis 
para custear a renda da sua casa. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 35 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5635.  1781, Julho, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro referindo a chegada no porto de Luanda do navio S.S. 
Sacramento e Nossa Senhora do Paraíso, denominado Campelo, proveniente de Macau com destino para o 
Reino, comandado por João Ferreira; sobre as representações que recebera quer do capitão como de alguns 
oficiais queixando-se duma rebelião e solicitando a sua intervenção; referindo as medidas tomadas: elaboração 
de uma portaria e admoestação aos revoltosos; informando o aprovisionamento do dito navio e o envio de um 
carregamento de marfim para o Reino. 
Anexo: portaria, relação.  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 36 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5636.  1781, Julho, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo noticias sobre o estado de paz e sossego de Angola 
através dos navios provenientes do Estado da Índia: Príncipe do Brasil, comandado por Mateus Pereira, e 
Neptuno, comandado por Dionísio Ferreira; referindo a necessidade de envio de fardamento, da existência da 
artilharia, armamento e demais apetrechos em bons estado de conservação; dando a conhecer o seu estado de 
saúde e o desejo de regressar ao Reino; mencionando que o total de escravos embarcados iria ser inferior ao do 
ano passado, por falta de fazenda para comerciar; informando o estado de saúde do governador de Benguela, do 
funcionamento do seu pelouro, assim como o mau desempenho do capitão-mor da Caconda. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 37 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5637.  [ant. 1781, Julho, 23, Luanda] 
REQUERIMENTO de Cristiano José Pinheiro de Vasconcelos, tenente de Infantaria em um dos Regimentos da 
guarnição da Corte, à rainha [D. Maria I], solicitando autorização para ocupar o posto de sargento-mor em um 
Regimento de Angola, que se encontrava vago.  
Anexo: requerimento, certidões 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 38 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5638.  1781, Agosto, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as leis que regulavam a saída dos navios de 
escravos que acostavam nos portos de Angola e dos navios de efeitos próprios.  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5639.  [ant. 1781, Agosto, 11 Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão de granadeiros Álvaro de Carvalho Matoso, à rainha [D. Maria I], solicitando, uma 
certidão com teor das tenças e da sentença que se proferiram na causa de apelação, para prosseguir com a sua 
defesa.  
 Anexo: requerimento, certidões 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 40 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5640.  [ant. 1781, Agosto, 31, Luanda] 
REQUERIMENTO do bacharel Félix Correia de Araújo, advogado de defesa do capitão de granadeiro Álvaro de 
Carvalho Matoso, à rainha [D. Maria I], solicitando provisão para que o seu cliente fosse solto, com indicação do 
local onde deveria permanecer em liberdade, alegando que o mesmo se encontrava preso e degredado 
injustamente, por determinação do juiz de fora de Angola António Pereira Basto Lima Varela Barca. 
 Anexo: requerimento, certidões 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 41,42 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5641.  [ant. 1781, Setembro, 24, Luanda] 
REQUERIMENTO de Dona Ana Maria de S. Miguel, viúva do capitão Pedro Matoso de Andrade, à rainha [D. 
Maria I] solicitando provisão para instituição de uma capela, alegando que a mesma seria feita com parte das 
suas terças e em benefício do seu filho, a quem pretendia nomear administrador. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 43 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5642.  [ant. 1781, Outubro, 5, Luanda] 
REQUERIMENTO do bacharel Félix Correia de Araújo, advogado de defesa do capitão de Granadeiros, Álvaro de 
Carvalho Matoso, à rainha [D. Maria I], solicitando que se expedisse uma ordem ao ouvidor-geral, ordenando o 
juiz de fora a prosseguir com o processo relativo ao seu cliente, e que a mesma ordem fosse também enviada ao 
governador-geral para assim se obrigar o seu cumprimento. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 44 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5643.  1781, Outubro, 29, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando José dos Santos, no posto de capitão-mor do presídio da Caconda, 
por tempo de 3 três anos, e o mais que decorrer enquanto não houver determinação em contrário, devendo o 
Conselho Ultramarino passar os despachos necessários. 
Anexo: requerimento, bilhete. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 46, 45 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5644.  1781, Novembro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o estado da instrução em Angola, referindo a 
morte do professor Serafim da Silva que leccionava a gramática latina; referindo a falta de empenho quer do 
governador como do Bispo em abrir escolas, providenciar professores e mestres hábeis para o ensino dos jovens.  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 47 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5645.  1781, Novembro, 1,Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela António José Pimentel Castro de Mesquita ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a execução de medidas tendentes a evitar demoras dos 
navios; referindo que a regulação de saída dos mesmos por ordem de chegada seria prejudicaria os 
comerciantes, devido a falta de fazendas e a demora que levavam a negociar a compra de escravos, atrasando; 
mencionando a precariedade do negócio, os cabedais nas mãos dos pombeiros, as dificuldades da venda das 
fazendas aos gentios, entre outras; alertando para o seu estado de saúde e as limitações no desempenho das 
suas funções; referindo o estado do governo de Benguela: a impreparação da tropa, a preferência em se recrutar 
gentios, em vez de degredados, uma vez que estes morriam à chegada ou fugiam para o sertão; a rebeldia dos 
sobas; a sua forma de actuação para com os mesmos e a acusação de ser brando; informando da chegada ao 
presídio de 4 sertanejos ricos provenientes do sertão em busca de segurança; alertando para a recusa da Junta 
de Angola em pagar-lhe a renda de aposentadora, apesar da autorização constante da provisão do Conselho 
Ultramarino, por último recordando os anos de serviço e solicitando o seu regresso.  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 48 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5646.  1781, Novembro, 2, [Lisboa] 
PROVISÃO da rainha D. Maria I, ao ouvidor-geral de Angola Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, 
determinando que se respondesse às questões constantes da representação e do requerimento apresentados 
pelo juiz de fora, António Pereira Basto Lima Varela Barca e o bacharel Félix Correia de Araújo, que seguiam em 
anexo com esta provisão. 
 Anexo: ofício, representação, certidões. 
AHU-Angola,. cx. 64, doc. 49, 50 
AHU_CU_001, Cx., D. . 
 

5647.  1781, Novembro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o comércio do marfim e dos impedimentos 
provenientes dos sertões de Benguela que afectavam a animação do negócio; mencionando que tal se devia à 
falta de uma casa de conto da Fazenda Real naquela cidade, sugerindo e propondo novas medidas para 
impulsionar aquela actividade.  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 51 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5648.  1781, Novembro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do bacharel Félix Correia de Araújo, advogado e vereador da Câmara de Luanda, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro expondo para ser submetida a consulta, o litígio sobre 
a escolha do administrador da capela instituída por D. Ângela Medeiros Bittencour, vaga por falecimento de 
Francisco Matoso de Andrade, reclamada por um dos seus irmãos, e contestada pelos representantes da justiça. 
Anexo: requerimentos, certidões. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 52 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5649.  [ant. 1781, Novembro, 20, Benguela] 
REQUERIMENTO do capitão-mor de Benguela José Vieira de Araújo à rainha [D. Maria I] solicitando certidões 
para serem anexadas aos demais papéis, de acordo com a determinação do Conselho, alegando que as mesmas 
se destinavam à satisfação do pedido para confirmação no posto de capitão de Infantaria da ordenança da cidade 
de Luanda. 
 Anexo: requerimentos, certidões, carta patente. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 53 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5650.  1781, Dezembro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta da execução das cerimónias fúnebres em Luanda, 
relativa ao falecimento da rainha-mãe de acordo com as instruções recebidas da corte. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 54 
AHU_CU_001, Cx. D. . 
 

5651.  1781, Dezembro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta do seu estado de saúde e do desejo de retornar ao 
Reino tão logo terminasse o seu mandato.  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 55 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5652.  1781, Dezembro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro remetendo relação dos acontecimentos decorridos durante a 
viagem dos missionários do Reino do Congo, que saíram de Luanda em 2 de Agosto de 1780 e chegaram ao 
destino no 30 de Junho de 1781.  
Anexo: relação, informações. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 56 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5653.  1781, Dezembro, 1, S. Paulo de Assunção de [Luanda] 
CARTA do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, à rainha [D. Maria I] sobre a 
autorização que dera ao capitão Álvaro de Carvalho Matoso, afim de se fazer justiça no litígio que mantinha na 
justiça; mencionando que se devia considerar que a capela pertencia ao capitão atrás mencionado, que o juiz de 
fora, António Pereira Basto Lima Varela Barca, devia ser submetido a uma sindicância e que o bacharel e 
advogado Félix Correia de Araújo merecia uma severa punição pela forma petulante como se dirigia aos 
representantes da justiça em Angola.  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 57 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5654.  1781, Dezembro, 8, Benguela 
OFÍCIO do governador de Benguela, António José Pimentel Castro de Mesquita ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o seu estado de saúde e da razão do não envio de 
notícias; informando a situação política, económica e social daquela capitania. 
Anexo: informação  
AHU-Angola, cx. 64, doc. 59 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5655.  [ant. 1781, Dezembro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do provedor e irmão da Mesa da Santa Casa da Misericórdia, à rainha [D. Maria I], solicitando 
que se sub-rogasse as sete moradas de casas, em lugar dos referidos arimos, passando para elas os encargos a 
que aos ditos estavam pensionados, e com que a mesma Santa Casa os aceitou, ficando estes arimos livres para 
venda, alegando que esses bens tinham-lhes sido instituídos por testadores, devendo para tal apresentarem 
anualmente os seus rendimentos, contudo passaram a representar um prejuízo uma vez que não tinham 
administradores e os trabalhadores (escravos) por insubordinação não cuidavam delas.  
Anexo: requerimento, certidões, instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 60 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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5656.  [ant. 1781, Dezembro, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de José António de Azevedo Pereira, neto do capitão João Dantas Monteiro, à rainha [D. Maria 
I], solicitando provisão para se decretar os serviços com renumeração e atribuir ao suplicante o hábito de Cristo 
com tença correspondente e faculdade para renunciar uma ou outra atribuição; alegando que pela documentação 
anexa se provava que o seu avô, falecido há 15 anos, nunca fora remunerado pelos postos que ocupara em vida.  
Anexo: requerimentos, certidões, carta patente, alvarás de folha corrida. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 61 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5657.  [post. 1781, São Paulo da Assunção de Luanda] 
RELAÇÃO dos habitantes de Luanda referente ao ano de 1781. 
AHU-Angola, cx. 64, doc. 63 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5658.  1782, Fevereiro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão de artilharia António Máximo de Sousa Magalhães, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, agradecendo promoção para o posto de sargento-mor com exercício de 
engenheiro.  
Anexo: ofício (outra via).  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 2, 4. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5659.  [ant. 1782, Fevereiro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do cónego Joaquim da Cunha e Vasconcelos, formado em cânones pela universidade de 
Coimbra e assistente na cidade de Luanda, à rainha [D. Maria I], solicitando provisão para advogar nos auditórios 
daquela cidade. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
  

5660.  1782, Março, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o recurso que interpôs à Junta da Coroa 
 o Reverendo Dom Próspero da Virgem Maria Faro. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5661.  [ant. 1782, Março, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel com exercício de engenheiro, Guilherme Joaquim Pais de Meneses, à 
rainha [D. Maria I], solicitando provisão para mandar pagar no Erário Régio o desconto que se lhe fez desde que 
assentou praça em Angola, conforme a especial mercê do soldo dobrado, que fora concedido pela sua patente. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5662.  1782, Março, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a competência da nomeação do capelão dos 
navios de escravos saídos dos portos de Angola, pertencentes aos negociantes, donas ou procuradores dos 
navios de transporte de escravos. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5663.  1782, Abril, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, referindo os ofícios anteriores sobre o estado de ruína 
e decadência em que se achavam as igrejas de Angola, a falta de ministro do Evangelho e o risco de se acabar 
com o culto divino; mencionando a falta de párocos e de educação para mocidade; informando a morte do mestre 
de escola Manuel Gomes Ribeiro e a necessidade da sua substituição.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5664.  [ant. 1782, Abril, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de D. Maria Caetana da Conceição, viúva do capitão Joaquim José de Figueiró, à rainha [D. 
Maria I], solicitando provisão para entrega dos papéis de serviço que se encontravam na Secretaria do Tribunal 
Régio, para requerer a remuneração do seu falecido marido. 
Anexo: requerimentos, procuração, certidão de folha corrida, informação. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5665.  1782, Maio, 4, Lisboa 
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino para o Marquês de Angeja [D. Pedro José de Noronha] sobre 
procedimentos a ter com os presos com destino à Angola e a ilha de Santa Catarina que iriam chegar num iate à 
cidade do Porto. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5666.  1782, Maio, 20, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do secretário do governo de Angola, José Honório de Valadares e Amboim ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando o seu regresso ao Reino por razões de saúde.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5667.  1782, Junho, 1, Lisboa 
OFÍCIO do [inspector do Arsenal Real do exército] João da Cunha d’Eça Teles de Meneses, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando ter cumprido as determinações relativas a 
entrega de vestimentas no presídio de Lazareto, ao tenente António Paulo; remetendo relação dos soldados que 
seguiriam para Angola.  
Anexo: relação.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5668.  [ant. 1782, Junho, 15, Quanza] 
REQUERIMENTO de João Baptista Pereira, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general, António de Lencastre, no posto de capitão de uma das companhias 
do Regimento de Infantaria do Quanza, devido ao cargo estar vago por promoção de Domingos José da Vitória.  
Anexo: carta patente, informação (cópia), e lembrete. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5669.  1782, Junho, 16, Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela António José Pimentel e Castro de Mesquita, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a rebeldia do povo de Caconda e a necessidade de uma 
guarnição; referindo-se as ordens para se fortificar os portos do norte de Angola para prevenir a presença 
estrangeira e, alertando para necessidade de medidas idênticas para o Cabo Negro, região onde existia 
abundância de água, belos ares, grande quantidade de escravos, marfim e cera, alegando que também ali faltava 
defesa militar e, o perigo de se arruinar aqueles negócios; sobre o envio de uma grande remessa de pássaros 
para o Reino; dando conta da paz e sossego que se vivia na região, referindo o seu estado de saúde e do desejo 
de voltar ao Reino logo que acabasse o seu mandato.  
Anexo: recibo e ofício. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5670.  [ant. 1782, Junho, 20, Bengo] 
REQUERIMENTO de João António de Araújo à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general, José Gonçalo da Câmara, no posto de capitão das marcas do distrito 
do Bengo, que vagou por falecimento de Inácio Gomes.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5671.  [ant. 1782, Junho, 21, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do juiz de fora Anacleto José da Mota, à rainha [D. Maria I], solicitando provisão para uma 
certidão com o teor do alvará ou do decreto, pelo qual fora criado de novo o cargo que ocupava, assim como 
outras atribuições anexados, tal como o de provedor dos órfãos, alegando que tal pedido derivava dos conflitos 
com o ouvidor-geral, que não respeitava as prerrogativas do pelouro de cada um.  
Anexo: carta, m.est. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5672.  1782, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do ouvidor-geral e corregedor de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, à rainha [D. Maria 
I], dando conta dos mal-entendidos com o novo juiz de fora Anacleto José da Mota, queixando-se de vexações e 
de irregularidades em nome da Justiça; referindo que por esta razão emitiu vários despachos e sentenças para 
desagravar os povos, que não agradaram ao juiz de fora; alertando que este diferendo se tinha propagado pela 
cidade vendo-se assim insultado, caluniado e desautorizado por um subalterno; solicitando medidas para 
resolução deste diferendo.  
Anexo: carta, carta (outra via), instrumentos de carta testemunhável e informação. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 17,18. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5673.  1782, Julho, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do juiz de fora Anacleto José da Mota, à rainha [D. Maria I], sobre a sindicância que mandara tirar ao seu 
antecessor, referindo que não consentiu que algumas pessoas se pronunciassem por serem réus de culpas que 
tinham cometido e julgados pelo seu antecessor; que tendo encontrado evidências de falsos testemunhos numa 
devassa que mandara proceder, vira-se envolvido num litígio com essas pessoas e o ouvidor-geral que se 
levantara em defesa dos prevaricadores; solicitando a intervenção régia, e pedindo para ser ouvido para se poder 
defender, uma vez que os visados pretendiam enviar uma representação contra si. 
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5674.  1782, Julho, 2, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do frade João da Nossa Senhora do Loreto Costa, missionário observante da província dos Algarves, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando a sua intervenção junto da 
rainha para que se mandasse pagar a côngrua que fora determinada para ajuda do seu sustento, durante o 
tempo de serviço em Angola. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5675.  1782, Julho, 3, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta da desordem e confusão em que se achava a 
justiça naquele reino; referindo a conduta do ouvidor-geral e os actos de desobediência, como o litígio com o 
novo juiz de fora Anacleto José da Mota, por este executar ordens da Corte relativas a sindicância do seu 
antecessor; as prisões dos escrivães que trabalhavam com o seu colega, bem como os agravos que os povos 
faziam tirando partido dessa situação; remetendo em anexo documentos comprovativos; referindo intenção em 
remeter o dito ouvidor para o Reino, para pôr termo aos seus abusos. 
Anexo: representações, portarias, ofício (outra via) e informação.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 21, 25. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5676.  1782, Julho, 3, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta do agravamento do seu estado de saúde, da falta 
de medicamentos e de médico capaz, pois o que havia, estava muito velho; solicitando o envio do seu sucessor 
e, caso o mesmo se demorasse pedia que lhe fosse conferido a faculdade para delegar o governo daquele reino, 
aos que o deviam suceder em caso de algum impedimento, como se determinava no alvará de 12 de Dezembro 
de 1770. 
Anexo: ofícios (outras vias) e informação.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 22, 23, 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5677.  1782, Julho, 3, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do alferes Jerónimo Dias da Silva, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, agradecendo a sua protecção, solicitando mais uma vez os seus favores, para a nomeação no posto de 
capitão de artilharia que se achava vago e por não existir em Angola outra pessoa capaz para o ocupar, referindo 
a sua experiência de 19 anos no ramo de artilharia, no estudo da matemática e geometria. 
 AHU-Angola, cx. 65, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5678.  1782, Julho, 12, Lisboa  
AVISO do Marquês de Angeja [D. Pedro José de Noronha] ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre a nomeação dos comandantes para nau Nossa Senhora dos Prazeres que 
deveria seguir para o reino de Angola, assim como o número da guarnição militar. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5679.  1782, Julho, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ex-juiz de fora de Angola António Pereira Basto Lima Varela Barca, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, defendendo-se das acusações do governador, alegando que a 
razão do mal-entendido residia na forma como conduzira a questão das partilhas dos bens da viúva D. Maria das 
Necessidades; no primeiro navio proveniente da Índia que aparecesse, para melhor esclarecer a sua situação. 
 Anexo: requerimento, certidão, cartas. 
 AHU-Angola, cx. 65, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5680.  [ant. 1782, Julho, 22, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do mestre em artes, Francisco Gomes Pereira Guimarães, preso sob homenagem, à rainha [D. 
Maria I], solicitando provisão para que lhe fosse passada uma certidão com o teor dos autos de justificação da 
dita homenagem e jurada à respeito da sua identidade. 
Anexo: requerimento, certidões. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5681.  1782, Agosto, 1, Lisboa  
AVISO do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Castro e Melo, ao desembargador do Paço, 
Gonçalo José da Silveira Preto, solicitando o envio das cartas do governador e capitão-general de Angola, a 
conta do juiz de fora e a representação de Álvaro de Carvalho Matoso para obtenção de parecer.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5682.  [ant. 1782, Agosto, 3, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Bento Pessoa de Vasconcelos, cadete no regimento de Lipe, sobrinho do sargento-mor 
Pedro Álvares de Andrade da Cunha Azevedo e Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação no 
posto de tenente em Angola, para onde fora destacado, alegando ter muitos membros da sua família com uma 
longa e competente folha de serviço militar naquele reino. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5683.  1782, Agosto, 3, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I reformando nos postos em que serviram em Angola, os seguintes oficiais: 
capitães de infantaria Nuno Monteiro de Morais e Joaquim Monteiro de Morais; capitão de cavalos António de 
Basto Teixeira, e tenente de cavalos Manuel Pereira Basto, auferindo meio soldo cada um. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5684.  1782, Agosto, 3, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I reformando o coronel de infantaria do regimento de Angola, João Monteiro de 
Morais, no mesmo posto e com soldo por inteiro.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5685.  1782, Agosto, 3, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I reformando os seguintes oficiais que serviram em Angola: tenente de infantaria, 
Manuel de Ornelas e Vasconcelos, alferes de granadeiros, António Matoso de Andrade e alferes, Feliciano José 
de Almeida e Araújo. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5686.  1782, Agosto, 3, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I reformando no posto de tendente-coronel de infantaria com meio soldo, o 
ajudante de ordens do Reino de Angola, João Miguel de Ornelas e Vasconcelos. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5687.  1782, Agosto, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO de José da Silveira Barros ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
dando o seu parecer sobre três cartas e dois requerimentos enviados pelo governador e capitão-general de 
Angola [José Gonçalo da Câmara], sobre a actuação do juiz de fora [António Pereira Basto Lima Varela Barca], e 
do ouvidor-geral [Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa], no caso do tenente Manuel Bernardo Pires de 
Oliveira. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5688.  1782, Agosto, 4, Lisboa  
DECRETO (cópia) da rainha D. Maria I nomeando o desembargador da relação do Rio de Janeiro, Francisco 
Xavier Lobão Machado Pessanha, no cargo de ouvidor-geral de Angola, por tempo de três anos, e o mais que 
decorrer enquanto não houver determinação em contrário. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5689.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o alferes do regimento de infantaria da Ilha de Santa Catarina, Elias 
Alexandre e Silva, no posto de ajudante do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de Luanda, 
exercendo o dito posto com a patente de capitão, por tempo de seis anos, e o mais que decorrer enquanto não 
houver determinação em contrário. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 38, 69. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5690.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando cabo de esquadra do Regimento de Infantaria de Chaves, Manuel da 
Costa Pinto, no posto de alferes do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de Luanda. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 39, 87. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5691.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando tenente do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de 
Luanda, Manuel Moreira Rangel, no posto de capitão do mesmo regimento, vago por reforma do capitão Nuno 
Monteiro de Morais. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5692.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando furriel do Regimento de Cavalaria de Almeida, Tomás Teles, no posto 
de tenente em uma das companhias de cavalaria da guarnição da cidade de Luanda. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5693.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o alferes do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de 
Luanda, Pedro Beltrão, no posto de tenente do mesmo regimento, vago por promoção a capitão, de Manuel 
Moreira Rangel. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5694.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o sargento-mor do Regimento de Lipe, Pedro Álvares de Andrade [da 
Cunha Azevedo e Vasconcelos], no posto de coronel do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de 
Luanda. 
Anexo: requerimentos, certidão. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 43, 59. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5695.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o cadete do Regimento de Cavalaria de Meclemburgo, José Joaquim 
Manrique Pereira da Gama Lobo, no posto de tenente de uma das companhias de cavalaria da guarnição da 
cidade de Luanda. 
Anexo: requerimento, atestação. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 44, 59. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5696.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o capitão da 2.ª Companhia de Cavalaria da guarnição da cidade de 
Luanda, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, no posto de capitão comandante da 1.ª Companhia de 
Cavalaria, vago por reforma de António de Bessa Teixeira. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5697.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o tenente António Machado de Almeida Peixoto, no posto de capitão 
da 2. ª Companhia de Cavalaria da guarnição da cidade de Luanda, vago pela passagem de Alexandre José 
Botelho de Vasconcelos à 1.ª Companhia. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5698.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o furriel do Regimento de Peniche António Hipólito da Costa, no posto 
de alferes do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de Luanda. 
Anexo: requerimento e atestação. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 47, 86. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5699.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o furriel do Regimento de Peniche, Feliciano António Moreira, no posto 
de alferes de granadeiros do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de Luanda. 
Anexo: requerimento e certidões. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 48, 59. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5700.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o sargento do Regimento de Lipe, António Joaquim Teles de Azevedo, 
no posto de alferes de granadeiros do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de Luanda. 
Anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 50, 59. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5701.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o tenente do Regimento de Infantaria da guarnição de Luanda, Luís 
Francisco de Melo e Castro, no posto de capitão do mesmo do regimento, vago por reforma de Joaquim Monteiro 
de Morais. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5702.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o alferes do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de 
Luanda, Francisco António Pita Bezerra, no posto de tenente do mesmo regimento, vago pela passagem a 
capitão, de Luís Francisco de Melo e Castro. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5703.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o porta-bandeira do Regimento de Lipe, José Batista, no posto de 
alferes do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de Luanda. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5704.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando furriel do Regimento de Infantaria de Lipe, José da Fonseca e Araújo, 
no posto de alferes do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de Luanda. 
Anexo: requerimento e certidões. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 54, 59. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5705.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o furriel do Regimento de Infantaria de Lipe, Manuel Ferreira, no posto 
de alferes do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de Luanda. 
Anexo: requerimento e certidões. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 55, 59. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5706.  1782, Agosto, 5, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o ajudante do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de 
Luanda, Manuel Velasco Galiano, no posto de capitão de uma das companhias vagas do mesmo regimento. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 56, 58, 89. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5707.  1782, Agosto, 8, Lisboa  
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e capitão-
general, José Gonçalo da Câmara, sobre as novas orientações relativas à proibição da venda de pólvora no 
sertão de Angola.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5708.  1782, Agosto, 8, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e 
capitão-general, José Gonçalo da Câmara, sobre orientações várias para o governo de Angola.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5709.  1782, Agosto, 8, Lisboa 
OFÍCIO do [inspector do Arsenal Real do exército] João da Cunha d’Eça Teles de Meneses, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo, dando conta do material enviado para Angola no ano de 1779; 
remetendo relação dos soldados que pretendiam passar para Angola; sobre o envio de munições e géneros no 
navio Nossa Senhora dos Prazeres.  
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5710.  1782, Agosto, 14, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando Francisco de Oliveira Teves Moreira, sargento do Regimento de 
Infantaria da praça de Peniche, para o posto de alferes do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de 
Luanda. 
Anexo: requerimento e atestações. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 49, 63. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5711.  1782, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO de um emissário, cujo procurador em Luanda, era o capitão Manuel da Fonseca Guimarães, para o 
ajudante de ordens do governo de Angola, Pedro José Correia de Quevedo [Homem e Magalhães], sobre o relato 
de uma viagem de negócio aos portos do norte de Angola: terras do Mossul (Ambriz), Sonho (Soio), Cabinda e 
Loango; referindo o insucesso na abordagem para compra de escravos em todas essas paragens; mencionando 
os contactos mantidos com as autoridades locais, nomeadamente, marquês do Mossul, príncipe e a princesa do 
Soyo; príncipe de Bombogoy; Nabuco (conselheiro) e o governador de Cabinda, os mafucas*, Pedro e Manuel, do 
Loango e alguns príncipes da região com quem tentara fazer negócio, apresentando como contrapartida 
ancoretas (barris pequenos) de jeribita, aguardente, pólvora e tecidos (damasco, sedas e outros); dando a 
conhecer outros aspectos importantes como a falta de fortalezas ao longo da costa, o estado de governo dos 
povos, referindo que os mesmos nem sempre obedeciam aos seus chefes; com excepção dos povos do príncipe 
de Bombogoy; referindo o estado de pobreza desses povos e das possibilidades de negócio que se oferecia aos 
negociantes portugueses; dando conta de factos relevantes dos mesmos povos e sobre o comércio com as 
nações estrangeiras. 
Obs.: Mafuca: funcionário encarregado da gestão total do comércio com os estrangeiros. Ver Martin, Phyllis M., o 
comércio externo….Pp.130-132.  
 AHU-Angola, cx. 65, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5712.  1782, Agosto, 15, Lisboa  
AVISO do Marquês de Angeja [D. Pedro José de Noronha] ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, referindo as orientações régias relativas aos seguintes papéis vindo de Angola: n.º 1 
carta do governador e capitão-general de Angola D. António de Lencastre, sobre os portos da costa de Loango, 
com informação do capitão António Máximo de Sousa; n.º 2 Decreto nomeando o sucessor do dito governador; 
n.º 3 carta do actual governador de Angola sobre nova informação do referido capitão.  
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 65.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5713.  1782, Agosto, 16, Lisboa  
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], [Martinho de Melo e Castro] ao [vice-rei do 
Brasil] Luís de Vasconcelos e Sousa, sobre licença concedida à Elias Alexandre e Silva, alferes do Regimento de 
Infantaria da Ilha de Santa Catarina, para viajar para Angola, para onde fora nomeado no posto de ajudante do 
Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de Luanda, com a patente de capitão, por tempo de seis anos. 
 AHU-Angola, cx. 65, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5714.  [post. 1782, Agosto, 18, Lisboa] 
RELAÇÃO das cartas enviadas do Reino ao governador e capita-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, 
na nau de guerra Nossa Senhora dos Prazeres, em respostas aos seus ofícios dos anos de 1780,81 e 82 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
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5715.  1782, Agosto, 20, Lisboa 
OFÍCIO do [inspector do Arsenal Real do exército] João da Cunha d’Eça Teles de Meneses, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o envio das relações de géneros pertencentes 
às fardetas do ano de 1780, dos fardamentos de 1781, assim como de camas, caixas de guerra, bandeiras e 
outros; remetendo relação de peças de bronze que seguiriam na nau dos Prazeres cujo mestre era Inácio dos 
Santos e dos soldados que seguiriam para Angola. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 67 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5716.  1782, Agosto, 20, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do ex-juiz de fora de Angola António Pereira Basto Lima Varela Barca ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a discórdia com governador e capitão-general José 
Gonçalo da Câmara, desde a sua nomeação para auditor das tropas, com patente de capitão de infantaria, de 
assessor público em causas de liberdades, que determinou a sua expulsão da cidade, referindo as acusações e 
recriminações e insultos; solicitando justiça.  
Anexo: instrumento em pública forma.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5717.  1782, Agosto, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do juiz de fora de Angola, Anacleto José de Sousa, à rainha [D. Maria I], dando conta das dificuldades 
encontradas no exercício das suas novas funções, sobre a sindicância que lhe fora ordenado tirar ao seu 
antecessor, referindo os conflitos existentes entre este ouvidor-geral, os falsos testemunho de um 
desembargador, os panfletos satíricos e difamatórios, a prisão dos infractores; a parcialidade dos testemunhos na 
sindicância do juiz de fora; solicitando justiça para a resolução desses conflitos. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. D… verificar a redação. 
 

5718.  [ant. 1782, Agosto, 23, Luanda] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral de Angola Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, à rainha [D. Maria I] 
solicitando provisão para se lhe tirar residência, visto ter cessado o seu tempo de serviço.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5719.  [ant. 1782, Agosto, 23, Luanda] 
REQUERIMENTO do nomeado ouvidor-geral de Angola, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, à rainha 
[D. Maria I] solicitando certidão do estilo, para com ela requerer ordenado da ajuda de custo, desde o dia do 
embarque como se fez com os seus antecessores.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5720.  1782, Agosto, 23, Lisboa  
OFÍCIO do [inspector do Arsenal Real do exército] João da Cunha d’Eça Teles de Meneses, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo os conhecimentos de recibo das fardetas, 
fardamento para os militares de Angola e respectivo regulamento, para a sua distribuição; assim como das peças 
de bronze que seguiram na nau dos Prazeres, cujo mestre era Inácio dos Santos.  
Anexo: relação.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 72, 73. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5721.  1782, Agosto, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do juiz de fora de Angola Anacleto José de Sousa, à rainha [D. Maria I], dando conta das dificuldades 
encontradas no exercício das suas novas funções, referindo os problemas com o ouvidor-geral; sobre a 
interpretação dos regimentos e da jurisdição de cada um; mencionando que este se recusava a dar 
prosseguimento aos seus despachos, quando os assinava na qualidade de procurador da Fazenda Real ou 
Coroa, por entender que devia apenas assinar com o seu sobrenome; solicitando uma ordem régia para o 
esclarecimento definitivo daquele diferendo. 
Anexo: petição e certidões. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5722.  1782, Agosto, 25, Lisboa 
RELAÇÃO dos presos do presídio de Lazareto que seguiram para Angola, na nau Nossa Senhora dos Prazeres, 
no dia 25 de Agosto de 1782. 
Obs.: inclui outra relação de presos com data de 6 de Agosto de 1791. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5723.  1782, [Agosto], São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a ida ao distrito do Bengo em visita dos arimos dos 
agricultores que pediam providências para salvar as suas plantações; referindo que o agravamento do seu estado 
de saúde se devia à ida àquela terra de moléstias; solicitando permissão para deixar o cargo e ser substituído.  
Obs.: Data aferida a partir do agravamento da saúde do governador e do pedido de substituição do cargo. 
AHU-Angola, cx. 180 doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5724.  1782, Agosto, 25, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta do agravamento do seu estado de saúde, da falta 
de medicamentos e de médico capaz, pois o que havia, estava muito velho; solicitando o envio do seu sucessor 
e, caso o mesmo se demorasse pedia que lhe fosse conferido a faculdade para que pudesse entregar o governo 
daquele reino, aos que o deviam suceder. 
Anexo: ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5725.  1782, Agosto, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do tenente-coronel Manuel António Tavares, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, solicitando o seu regresso ao Reino, por motivo de saúde e, tendo em conta os anos de serviço 
prestados em Angola. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5726.  1782, Agosto, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REPRESENTAÇÃO dos senadores da Câmara de Luanda: Anacleto José Mota, Bernardo Nunes Portela, 
Joaquim José Duarte Castelo Branco, Francisco Matoso de Andrade e Câmara, Pedro Inácio Ferreira de 
Magalhães, à rainha [D. Maria I] sobre as inúmeras queixas que tinham do ouvidor-geral [Joaquim Manuel Garcia 
de Castro Barbosa], referindo as suas arbitrariedades: exigir ao escrivão que levasse os livros de registo, 
escrituras, tombos, fornos e privilégios para a sua casa, para consulta; prisão do escrivão por ser ter recusado a 
cumprir essas ordens; intromissão nos assuntos dos almotacés da comarca de Luanda, solicitando providências 
régias para estas e demais questões referidas.  
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5727.  1782, Agosto, 28, São Paulo da Assunção de Luanda  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, à rainha [D. Maria I], dando conta 
do litigio decorrente da partilha de herança deixada por Matias da Costa, cujos herdeiros Maria das 
Necessidades, viúva; Joaquim da Costa Faria, filho e Bernardo José Rebelo, disputavam há mais de 10 anos. 
Anexo: portarias (cópias). 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5728.  1782, Agosto, 29, Lisboa  
OFÍCIO de Teodoro Rodrigues de Moura ao [oficial maior da secretaria de estado], João Gomes de Araújo, 
explicando a razão da sua não comparência em Belém; referindo a sua nomeação para Benguela.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5729.  1782, Agosto, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do capitão comandante, Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, enviando cumprimentando e agradecendo a sua protecção, solicitando 
hábito de Cristo por merecimento dos serviços prestados, assim como para seu filho Félix Xavier Pinheiro de 
Lacerda; pedindo igualmente a passagem do posto de comandante da fortaleza de São Francisco do Penedo em 
que se achava provido para o de governador do presídio de São Filipe de Benguela. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5730.  1782, Agosto, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO de José Pinheiro de Morais Fontoura, capitão de uma fortaleza da Marinha de Luanda e vereador da 
Câmara de Luanda, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, recorrendo e 
solicitando as petições anteriores, sobre a sua prisão intempestiva em Cambambe, da sua convicção sobre a 
existência de jazidas de ouro e prata em Angola, da sua disponibilidade na exploração dos mesmos tendo em 
conta a sua vasta experiência adquirida em Minas Gerais e Cerro (Brasil); espoliação dos seus bens postos em 
hasta pública para o pagamento dos seus credores, alertando para algumas irregularidades cometidas pelos 
avaliadores (António José da Silva e José Dias Vieira) e o escrivão de execução, nomeados pela Justiça que 
arremataram parte dos seus bens.  
Anexo: requerimento, petições, (cópias), e ofício (cópia). 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5731.  1782, Agosto, 30, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o cumprimento da ordem referente à petição feita por 
Francisco Gomes Ferreira Guimarães; aludindo o comportamento do referido requerente.  
Anexo: portaria. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5732.  1782, Agosto, 30, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o cumprimento da ordem referente à petição feita por 
António de Sousa Portela, preso na cadeia de Luanda, para ser enviado para o Reino, acompanhado dos 
respectivos papéis das acusações que contra ele pesava, a fim de ser feita justiça.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5733.  1782, Agosto, 31, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o envio de um oficio e respectivos anexos, dando conta 
dos actos de prepotência do ouvidor-geral António Manuel Garcia de Castro Barbosa, remetendo novas queixas 
referindo a participação de moradores da cidade que se haviam juntado ao ouvidor-geral contra o novo juiz de 
fora. 
 Anexo: portarias, ofícios, representações e requerimentos (cópias). 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5734.  1782, Agosto, 31, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO de Luís António Sarmento da Maia, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro de cumprimentos e agradecendo a sua protecção na nomeação para Angola.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5735.  1782, Agosto, 31, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO de Albano Caldas de Araújo e Sousa ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo 
e Castro, de cumprimentos e agradecendo a sua protecção na sua nomeação para Angola; solicitando o cargo de 
capitão-mor de Benguela que vagaria após saída do actual responsável.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5736.  [ant. 1782, Agosto, (s/d), Luanda] 
REQUERIMENTO de António da Silva, tambor da companhia de Meneses do Regimento de Lipe, à rainha [D. 
Maria I], solicitando uma provisão para se transferir para o regimento de infantaria de Luanda, alegando que esta 
pretensão vinha do facto de Pedro Álvares de Andrade [da Cunha Azevedo e Vasconcelos] ter sido nomeado 
coronel daquele regimento e pretender leva-lo consigo para ocupar o posto de tambor-mor.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5737.  [ant. 1782, Agosto, (s/d), Luanda] 
REQUERIMENTO de José Maria, ex-voluntário do regimento da 2.ª Armada, à rainha [D. Maria I] solicitando 
provisão para assentar praça, novamente como voluntário, no reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 88. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5738.  1782, Setembro, 2, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o seu estado de saúde, referindo o auxílio que lhe prestara 
um médico inglês, passageiro em trânsito para a Corte, na fragata Santa Ana e São Joaquim; alertando não só 
para a falta de médico como de medicamentos para a sua enfermidade; solicitando o envio do seu substituto e 
mencionando urgência em partir para o Brasil em tratamento. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 90. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5739.  1782, Setembro, 2, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre auxílio prestado ao navio Santo António e Polifemo, 
comandada pelo capitão tenente Manuel Ferreira Nobre, proveniente de Goa com destino à Corte, referindo a sua 
intervenção para conter a desordem que grassava naquele navio; remetendo viveiros de pássaros. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5740.  1782, Setembro, 2, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o auxílio prestado a fragata Santa Ana e São Joaquim, de 
que era comandante Francisco Xavier Lobo da Gama; remetendo marfim, papagaios e lista das necessidades 
para os armazéns da Marinha.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 92. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5741.  1782, Setembro, 2, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a ida para o Reino do ajudante de ordens, Pedro Correia 
de Quevedo [Homem e Magalhães] e do coronel dos auxiliares José da Silva Rego, em cumprimento de ordens 
recebidas do Reino. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5742.  1782, Setembro, 10, São Paulo da Assunção de Luanda 
Relação e mapas do Regimento de Infantaria de Luanda, assinados pelo major Luís António Sarmento da Maia. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 94. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5743.  [ant. 1782, Setembro,18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do bacharel Félix Correia de Araújo, morador na cidade de Luanda, à rainha [D. Maria I], 
solicitando certidão de verbo ad verbum (palavra por palavra) de todos autos de culpa, que necessitava para bem 
da sua justiça e certos requerimentos que pretendia fazer.  
 Anexo: requerimentos, certidão, instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5744.  [ant. 1782, Outubro, 11, Muxima] 
REQUERIMENTO de António José Vargas à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general, José Gonçalo da Câmara, no posto de capitão das Marcas do 
presídio da Muxima, devido ao cargo estar vago por falecimento de António da Silva Melo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 96. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5745.  1782, Outubro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
ABAIXO-ASSINADO de Manuel da Fonseca Silva, Domingos Rodrigues Chaves, João da Silva Rego, 
negociantes da praça de Luanda, e de Gabriel Alves da Silva e José Pinto Barbosa, capitães de navios de 
Angola, atestando que a curveta Nossa Senhora do Monte do Carmo e São Pedro, de que era capitão Sebastião 
Pinto de Sousa pertencia à António José Carlos, negociante assistente em Angola. 
 Anexo: requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 97. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5746.  [ant. 1782, Outubro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do bacharel Félix Correia de Araújo, morador na cidade de Luanda, à rainha [D. Maria I], 
solicitando providências eficazes e justas para resolução dos autos de culpas, assim como da prisão, que o juiz 
de fora mandara executar contra si, e do qual se considerava inocente.  
 Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 98. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5747.  [ant. 1782, Novembro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão de granadeiros do Regimento de Infantaria de Luanda, Álvaro de Carvalho Matoso, 
à rainha [D. Maria I], solicitando a mercê da propriedade do ofício, da governação da feitoria, mercador dos 
escravos em Angola, ou atribuição de uma tença correspondente ao seu posto, assentada na obra pia com 
sobrevivência em seu sobrinho Pedro Maximiano, filho do seu irmão Inácio Matoso. 
Anexo: informação, folhas corridas, fé de ofícios e certidões. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5748.  [ant. 1782, Novembro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão de granadeiros do Regimento de Infantaria de Luanda, Álvaro de Carvalho 
Meneses, à rainha [D. Maria I], solicitando a mercê do hábito de Cristo com tença correspondente a favor do seu 
filho Pedro Matoso de Meneses, tendo em conta os anos de serviço prestados em Angola, pelo mesmo. 
Anexo: informação, folhas corridas, certidão de fé de ofícios e certidões. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5749.  1782, Novembro, 20, Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, António José Pimentel e Castro de Mesquita, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta do estado de governo daquela capitania, referindo 
que a costa de Benguela não tinha registado a presença de navios estrangeiros, que os povos se mantinham em 
paz; sugerindo medidas para o avassalamento dos povos à sul na região do Cabo Negro para a afastar os 
receios de guerra na fronteira da sua jurisdição.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5750.  1782, Dezembro, 14, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando Joaquim José da Silva, para o emprego de secretário do governo do 
reino de Angola. 
Anexo: requerimento e atestações. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5751.  1782, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o cumprimento das ordens relativas ao envio de pássaros 
e de todos os géneros e animais quadrúpedes raros, existentes na província de Benguela.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5752.  1782, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o cumprimento das ordens relativas à extinção do cargo 
de juiz conservador para as causas e dependências da Companhia de Pernambuco e Paraíba, passando o 
mesmo a ser exercido pelo juiz de fora de Luanda.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 104. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5753.  1782, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o cumprimento das ordens relativas ao envio do preso 
João Félix, também conhecido por Joanico, para o presídio de Caconda, por se tratar de um elemento perigoso, 
ia com pena de degredo por toda vida.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5754.  1782, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, José Gonçalo da Câmara, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, enviando saudações e solicitando mais uma vez a sua 
substituição devido ao seu estado de saúde e à falta de medicamentos para a doença de que padecia. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5755.  1782, Dezembro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor da Comarca de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro dando conta do estado do 
funcionamento das instituições administrativas de Angola. 
AHU-Angola, cx. 65, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5756.  1782, Dezembro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor-geral e corregedor da comarca de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro anunciando a morte do governador e 
capitão-general, José Gonçalo da Câmara, tecendo considerações sobre o que foi o seu governo; informando a 
entrada do novo executivo, conforme o previsto na lei de Dezembro 1770, em caso de morte do governador.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5757.  1782, Dezembro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do secretário do governo, José Honório de Valadares e Amboim ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro anunciando a morte do governador e capitão-general, José Gonçalo da 
Câmara; informando a nomeação do novo executivo conforme o previsto na lei de Dezembro 1770, em caso de 
morte do governador, composto pelo Bispo de Angola, [frei Luís da Anunciação Azevedo], coronel do regimento 
de infantaria João Monteiro de Morais, e o ouvidor-geral Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 108. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5758.  [ant. 1783, Janeiro, 8, Angola] 
REQUERIMENTO de João Lobo Subtil, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, passada 
pelo governador e capitão-general, José Gonçalo da Câmara, no posto de tenente da cavalaria de uma das 
companhias da cavalaria de que era capitão António de Bessa Teixeira, vago por promoção de António Machado 
de Almeida a capitão comandante da fortaleza de S. Pedro do Morro. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5759.  [post. 1783, Janeiro, 8, Angola] 
LISTA dos documentos que faziam parte dos anexos constantes na carta nº1 (não localizada).  
Obs.: anexo nº 1da lista corresponde incluso na cx. 62, doc. 57; anexo nº 2 incluso na cx. 62, doc. 62. 
AHU-Angola, cx. 62, doc. 98 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

5760.  1783, Janeiro, 10, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, à D. José Joaquim Lobo da 
Silveira, informando que fosse admitido o despacho de armas pretendido por Francisco José Bandeira para o 
Brasil (Rio de Janeiro e  
), e por Luís Lacence para Angola, apesar da proibição existente. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5761.  [ant. 1783, Janeiro, 12, São Francisco do Penedo 
REQUERIMENTO de Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta 
patente, passada pelo governador e capitão-general, José Gonçalo da Câmara, no posto de capitão comandante 
da fortaleza do São Francisco do Penedo, vago por falecimento de Salvador Soares de Faria.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5762.  [ant. 1783, Janeiro, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de Manuel Moreira Rangel, à rainha [D. Maria I], solicitando autorização para tomar posse no 
posto de capitão de infantaria de Luanda, conforme carta patente régia, e não como capitão-mor do Golungo 
como fora indigitado pelos governadores interinos de Angola.  
Anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5763.  1783 Janeiro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA dos governadores interinos de Angola: Bispo D. Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Joaquim 
Manuel Garcia de Castro Barbos, coronel de infantaria João Monteiro de Morais, à rainha [D. Maria I] informando 
que tomaram posse sucedendo ao governador José Gonçalo da Câmara, que faleceu a 19 de Dezembro de 
1782, de acordo com o disposto no alvará de 12 de Dezembro de 1770. 
Anexo: cartas e termos. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5764.  1783 Janeiro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA dos governadores interinos de Angola: Bispo D. Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Joaquim 
Manuel Garcia de Castro Barbos, coronel de infantaria João Monteiro de Morais, à rainha [D. Maria I] remetendo 
para o Reino três viveiros com 241 pássaros e dois bichos, conhecidos por seles. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5765.  [ant. 1783, Janeiro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de D. Francisco Manuel de Bragança, filho do tenente-coronel de infantaria com exercício de 
engenheiro, Guilherme Joaquim Pais de Meneses Magalhães e Bragança, à rainha [D. Maria I], solicitando 
requerimento e respectivos documentos relativos à uma consulta de uns soldos vencidos em Angola pelo seu 
defunto pai, para os incluir numa petição que pretendia fazer na qualidade de herdeiro.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5766.  1783, Janeiro, 27, Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, António José Pimentel e Castro de Mesquita ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta do estado de governo daquela capitania, referindo 
que a costa de Benguela não tinha registado a presença de navios estrangeiros, que os povos se mantinham em 
paz; sugerindo medidas para o avassalamento dos povos à sul, na região do Cabo Negro, para afastar os receios 
de guerra na fronteira da sua jurisdição.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5767.  1783, Janeiro, 27, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o ajudante de ordens do governo de Angola, Pedro José Correia de 
Quevedo [Homem e Magalhães], para o cargo de governador da capitania de Benguela. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5768.  [ant. 1783, Fevereiro, 4, Fortaleza de Santa Maria Madalena 
REQUERIMENTO de Silvestre José de Oliveira Chamiço, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta 
patente, passada pelo governador e capitão-general, José Gonçalo da Câmara, no posto de capitão da fortaleza 
de Santa Maria Madalena, devido ao cargo estar vago por falecimento de José Manuel.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5769.  [ant. 1783, Fevereiro, 6, Fortaleza de São Sebastião da Ensandeira 
REQUERIMENTO de António Rodrigues Guerreiro, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta 
patente, passada pelo governador e capitão-general, José Gonçalo da Câmara, no posto de capitão da fortaleza 
de São Sebastião da Ensandeira, devido ao cargo estar vago por promoção de Francisco José de Oliveira 
Guimarães.  
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5770.  1783, Fevereiro, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
ABAIXO-ASSINADO dos negociantes da praça de Luanda: João Rodrigues Vale e Miguel Lourenço Peres 
atestando que o comandante, capitão José dos Santos Lopes da curveta Nossa Senhora do Rosário Santo 
António e Almas, proveniente de Pernambuco, se despedira e com ele desaparecera o despacho do governador 
que servia de passaporte; atestavam também que o senhorio da referida curveta era o mestre de campo Luís 
Pereira Viana, negociante em Pernambuco.  
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5771.  1783, Fevereiro,16, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do tenente-coronel Manuel António Tavares, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, solicitando o seu regresso ao Reino, tendo em conta os anos de serviço prestados em Angola. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5772.  [ant. 1783, Fevereiro, 19, Caconda] 
REQUERIMENTO do cirurgião ajudante do primeiro regimento do Rio de Janeiro, José Joaquim de Campos, à 
rainha [D. Maria I], solicitando perdão da condenação de degredo perpétuo para Angola, que sobre ele pesava, 
alegando que tendo em conta o seu comportamento fora provido pelos governadores interinos no posto de 
sargento-mor da ordenança do presídio de Caconda, assim como obtivera já o perdão da parte queixosa e 
padecer de moléstias.  
Anexo: lembrete, informação, petição, requerimentos, certidões, sentença, traslado de escritura de perdão, e 
instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5773.  1783, Fevereiro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governo interino composto por] Bispo de Angola frei Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral 
Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, e Pedro Álvares de Andrade da Cunha Azevedo e Vasconcelos [, 
coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as medidas adoptadas para correspondência recebida em nome do 
governador José Gonçalo da Câmara, que falecera em 19 de Dezembro de 1782: abrindo as cartas oficiais e 
remetendo as particulares ao juiz de fora e provedor dos defuntos e ausentes, Anacleto José da Mota; referindo a 
advertência indevida feita por este, reclamando a entrega de toda correspondência particular do defunto 
governador.  
Anexo: Ofícios, atestação. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 26; cx. 66, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5774.  [ant. 1783, Fevereiro, 25, Benguela] 
REQUERIMENTO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo [Homem e Magalhães], à rainha 
[D. Maria I], solicitando o pagamento de aposentadoria, à semelhança do que fora praticado com o seu 
antecessor, visto não existir casa de residência do governo. 
Anexo: parecer, provisão. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5775.  1783, Março, 1, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo [Homem e Magalhães], ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta das suas reflexões e sugestões para o 
presídio de Benguela, nomeadamente: sobre a situação da capital do presídio, a necessidade de se mudar a 
mesma para um local mais saudável, o contrabando que se praticava naquela região e as providências que se 
podiam tomar para o evitar, a falta de médico-cirurgião e de botica; sobre a demasiada pólvora que entrava nos 
sertões de Benguela; solicitando que fizesse chegar essas preocupações à rainha. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5776.  1783, Março, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador de Benguela, António José Pimentel de Castro, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro informando a entrada no porto de Luanda da embarcação Nossa Senhora 
da Oliveira, proveniente do Reino; referindo as circunstâncias da morte do governador general de Angola José 
Gonçalo da Câmara e disponibilizando-se para ocupar aquele cargo.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5777.  1783, Março, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, tecendo comentários sobre a sua substituição e sobre envio de 
um novo oficial para ocupar o seu cargo. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5778.  [ant. 1783, Março, 6, Luanda] 
REQUERIMENTO de Bonifácio da Silva Vieira, presbítero secular e formado em cânones, à rainha [D. Maria I] 
solicitando provisão de licença para advogar em todos os juízos seculares, relações, tribunais do Reino de 
Angola.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5779.  [ant. 1783, Março, 10, Luanda] 
REQUERIMENTO do negociante da praça de Luanda, António José da Silva, à rainha [D. Maria I], solicitando o 
apuramento da sentença proferida pelo ouvidor Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa a seu favor, 
expedindo, para isso, as ordens necessárias para se proceder contra o juiz que o acusara, mandara prender e 
instruíra a devassa dos seus bens, assim como ao seu genro, bacharel José Matias da Silveira, sem contudo 
apresentar as provas (uma portaria do governador e um despacho para se proceder a devassa), que justificavam 
a sua prisão e os prejuízos que o seu comércio e o seu bom nome sofreram.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5780.  [ant. 1783, Março, 13, Luanda] 
REQUERIMENTO de José Dias Vieira, cidadão da série dos vereadores do senado da câmara de Luanda, à 
rainha [D. Maria I] solicitando ordens para cumprimento da sentença proferida pelo ouvidor Joaquim Manuel 
Garcia de Castro Barbosa a seu favor, para agir contra as medidas que considerava excessivas tomadas pelo 
novo juiz de fora, Anacleto José da Mota.  
Anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5781.  [ant. 1783, Março, 18, Luanda] 
REQUERIMENTO do ex-juiz de fora de Angola, António Pereira Basto Lima Varela Barca, à rainha [D. Maria I], 
solicitando uma certidão da sua residência referente ao seu tempo de serviço em Angola, de 28-02-1771 a 03-01-
1782. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5782.  [ant. 1783, Março, 22, Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão, António José da Silva, homem de negócio, cidadão e morador na praça de Luanda, 
à rainha [D. Maria I], solicitando certidão e documentos necessários para ao seu procurador para dar seguimento 
ao seu requerimento, em que pedia uma provisão para citar o juiz de fora [Anacleto José da Mota] por perdas e 
danos que sofrera com a acusação de que fora alvo e, para cumprir a sentença de desagravo do juiz da 
ouvidoria.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5783.  [ant. 1783, Março, 22, Luanda] 
REQUERIMENTO de Bonifácio da Silva Vieira, presbítero secular e formado em cânones, à rainha [D. Maria I], 
solicitando certidão e entrega dos documentos que juntara aos requerimentos, em que pedia o cumprimento de 
uma sentença que alcançara no juízo da ouvidoria de Luanda. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5784.  1783, Março, 23, Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, António José Pimentel de Castro, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando o falecimento do governador general de Angola José Gonçalo 
da Câmara, disponibilizando-se a ocupar o lugar deixado vago, uma vez que estava terminado o seu mandato em 
Benguela.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5785.  1783, Março, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do juiz de fora e procurador da Fazenda Real de Angola, Anacleto José da Mota, à rainha [D. Maria I], 
sobre o estado da governação exercida pelos governadores interinos. 
 AHU-Angola, cx. 66, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5786.  [ant. 1783, Março, 26, Luanda] 
REQUERIMENTO de Luís Prates Matoso da Câmara, cavaleiro professo na ordem de Cristo, e antigo capitão-
mor de Massangano, morador e cidadão da cidade de Luanda, à rainha [D. Maria], solicitando provisão para 
mover acções contra o juiz de fora Anacleto José da Mota.  
Anexo: requerimentos 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5787.  1783, Março, 28, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o capitão e fuzileiro do regimento da praça de Moçambique, José 
Joaquim da Costa, no posto de tenente de infantaria de Angola. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5788.  1783, Março, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do secretário do governo de Angola José Honório de Valadares e Amboim, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta do ambiente que se vivia após a morte do 
governador José Gonçalo da Câmara; referindo o isolamento a que fora votado em virtude de não concordar com 
os que atentava contra a memória daquele governante; do afastamento da comunicação e do juizado da 
alfândega; mencionando o seu estado de saúde e solicitando por isso, a sua substituição no cargo que ocupava. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5789.  1783, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão comandante da cavalaria e reformado, António de Bessa Teixeira, professo na ordem de 
Cristo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando a sua intervenção 
junto do rei no sentido de ser revista a sua petição inclusa no requerimento em anexo, solicitando a confirmação 
no posto de ajudante de ordens do governo. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5790.  1783, Março, 31, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do juiz de fora de Angola, Anacleto José da Mota, referindo os desentendimentos ocorridos com o 
governo interino, nomeado após a morte do governador José Gonçalo na Câmara; mencionando as medidas 
tomadas com o espólio do mesmo; alertando para dificuldade em receber, abrir e dar seguimento de toda sua 
correspondência vinda do Reino; solicitando, por isso, a intervenção régia. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5791.  [post. 1783, Abril, 4, Luanda] 
REQUERIMENTO de capitão de infantaria do Regimento da guarnição de Luanda, Joaquim Monteiro de Morais, 
à rainha [D. Maria I], solicitando revisão da nomeação da reforma com pagamento de meio soldo, tendo em conta 
os anos de serviço e os prémios que obtivera ao longo desse tempo, tal como consta da longa lista de 
documentos comprovativos em anexo (1-18).  
Anexo: requerimentos, ofícios, atestações, certidões, sentença de justificação cível e portaria de nomeação. 
AHU-Angola, cx. 66, docs. 1, 30, 33, 36; cx. 53, docs. 28, 35, 60, 70, 88. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5792.  [ant. 1783, Abril, 12, Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão de granadeiros do Regimento de Infantaria de Angola, Álvaro de Carvalho Matoso, 
à rainha [D. Maria I], solicitando a reforma da licença concedida, de modo a concluir os seus negócios no Reino. 
Anexo: requerimentos e bilhetes.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5793.  1783, Abril, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do tenente José Joaquim Manrique Pereira da Gama Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta da sua chegada a Angola e do estado das tropas naquele 
reino. 
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5794.  1783, Abril, 16, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [governador e capitão-
general], José Gonçalo da Câmara informando que seguiam para Angola Joaquim José da Silva, naturalista; 
Ângelo Donati, naturalista e riscador; e José António, riscador, para examinar, descrever e remeter para o Reino, 
tudo o que houvesse em Angola relativo à História Natural, seguindo as normas enviadas pela Academia das 
Ciências de Lisboa. 
Anexo: ofício (minuta). 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5795.  1783 Abril, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA dos representantes do Senado da Câmara de Luanda: António José da Silva, José Plácido Correia de 
Brito, mestres em artes; Martins Teixeira de Mendonça e Alexandre José Francisco de Morais Sarmento, à rainha 
[D. Maria I] informando o falecimento do governador José Gonçalo da Câmara, ocorrido em 19 de Dezembro de 
1782, e a nomeação dos governadores interinos: Bispo D. Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Joaquim 
Manuel Garcia de Castro Barbosa, coronel de infantaria João Monteiro de Morais. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5796.  1783, Maio, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor geral e governador interino de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta das dificuldades 
encontradas enquanto integrante do governo interino de Angola.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5797.  1783, Maio, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor geral e governador interino de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a alfandega do porto de 
Benguela, e a questão do pagamento dos direitos dos escravos e do marfim.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5798.  1783, Maio, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor geral e governador interino de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, tecendo considerações sobre a ordem 
de 16-12-1782 que ordenava a sua prisão, no seguimento das informações enviadas ao Reino pelo seu 
antecessor; solicitando para sua defesa que lhe fosse tirada residência. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5799.   1783, Maio, 7, Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela António José Pimentel e Castro de Mesquita, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta da entrada de uma navio estrangeiro com 
passaporte português; sobre a ausência de ocorrências de outros navios clandestinos; mencionando o envio de 
animais e pássaros para o Reino. 
 AHU-Angola, cx. 66, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5800.  1783, Maio, 12, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o bacharel José Ferreira da Silva, no cargo de juiz de fora da cidade 
de Benguela, por tempo de três anos. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5801.  1783, Maio, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor geral e governador interino de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as considerações tecidas pelo 
seu antecessor que o caracterizava como tendo mau génio e provocado muitas desordens; alegando em sua 
defesa que esta definição servia melhor ao anterior governador, pois mesmo depois de morto ninguém se 
disponibilizara, de livre vontade, a prestar o elogio fúnebre; enumerando outros actos de prepotência do mesmo; 
solicitando que se fizesse justiça. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5802.  1783, Maio, 20 São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor geral e governador interino de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo relação da avaliação do 
rendimento dos lugares e ofícios pertencentes e a repartição da ouvidoria e outros documentos comprovativos. 
Anexo: relação e averiguações.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5803.  1783, Maio, 25 São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor geral e governador interino de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando a chegada da fragata Graça 
e do seu sucessor no cargo de governador interino; referindo a sua reclusão na fortaleza de São Miguel seguindo 
as ordens recebidas; dando conta da sua insatisfação em relação à tal medida e apelando por uma sindicância 
para se apurar a sua inocência.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5804.  1783, Maio, 29, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do alferes Jerónimo Dias da Silva, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, agradecendo a sua protecção, solicitando mais uma vez a sua intervenção na atribuição do posto de 
capitão de artilharia que se achava vago, alegando a seu favor possuir a experiência necessária para o aquele 
posto; referindo a sua experiência de 18 anos em Angola, formação em de Matemática e Geometria. 
 AHU-Angola, cx. 66, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5805.  1783, Junho, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do tenente-coronel Manuel António Tavares, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, dando conta da chegada de uma fragata que trouxera o coronel Pedro Álvares de Andrade [da 
Cunha Azevedo e Vasconcelos], e o desembargador Francisco Xavier de Lobão Pessanha, ouvidor geral de 
Angola; sobre o adiamento da partida da expedição para Cabinda por falta de alguns mantimentos e de militares; 
referindo que faltava nomear o comandante das tropas, cargo que muito prezava ocupar. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5806.  1783, Junho, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão de infantaria reformado Joaquim Monteiro e Morais, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando nomeação para um dos postos vagos em Angola (capitão de 
infantaria ou ajudante de ordens), alegando que fora passado à reforma de forma injusta e sem o ter solicitado, 
conforme já fizera saber através de requerimento e documentos comprovativos do seu tempo de serviço. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5807.  1783, Junho, 14, a bordo da fragata Nossa Senhora da Graça, Angola  
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra António Januário do Vale, comandante do navio de Nossa Senhora da 
Graça, sobre a visita efectuada à embarcação chamada barca que se destinava ao transporte de peças de 
artilharia para expedição de Cabinda; referindo e confirmando o desenvolvimento da construção da mesma; sobre 
as peças de artilharia e munições das corvetas para a dita expedição. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5808.  1783, Junho, 14, Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, António José Pimentel de Castro, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o envio de pássaros para o Reino; informando o estado de paz e 
tranquilidade na capitania de Benguela. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5809.  1783, Junho,15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do tenente-coronel Manuel António Tavares, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, esclarecendo possíveis mal-entendidos decorrentes das exposições que fizera relacionados 
com os serviços prestados em Angola e aos conflitos com o governador José Gonçalo da Câmara. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5810.  1783, Junho, 16, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e 
Carvalho Soares de Albergaria], governador e capitão-general de Angola e concedendo a mercê de um lugar de 
conselheiro do Conselho Ultramarino. 
Anexo: decretos (cópias) e bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 66, docs. 57,59. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5811.  1783, Junho, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando que chegara a Luanda no dia 22-05-1783, tomara 
posse no dia seguinte; dando conta das primeiras medidas adoptadas relativas à resolução dos conflitos e 
intrigas existentes implicando o seu antecessor, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, e outros membros 
do governo interino; assim como sobre a tentativa de apaziguamento do clima de crispação existente, fruto dos 
conflitos deixados pelo defunto governador, [José Gonçalo da Câmara]. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5812.  1783, Junho,17, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o adiamento da expedição para Cabinda: referindo as 
dificuldades de víveres e de homens para preparação da fragata Nossa Senhora da Graça, a inclusão da corveta 
S. José comandada pelo mestre José Pinto Barbosa com produtos negociar com os negros; dando conta da 
presença de embarcações franceses no porto de Cabinda e de outras nações, reportado pelo mestre da corveta 
real Duque, Pedro de Passos; reflectindo sobre a complexidade do estabelecimento futuro de uma alfândega em 
Luanda. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5813.  1783, Junho,17, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda, Pedro Álvares de Andrade [da 
Cunha Azevedo e Vasconcelos], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
sobre o estado do seu regimento, referindo a falta de homens, armas e munições, sobre os preparativos para a 
expedição para Cabinda, entres outras questões relacionadas. 
Anexo: mapas 
AHU-Angola, cx. 66, docs. 61, 51. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5814.  1783,Junho, 17, [Lisboa] 
AVISO (Cópia) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e 
capitão-general  da Ilha da Madeira, D. Diogo Pereira Forjaz Coutinho, ordenando o recrutamento de homens 
para Angola, que deveriam embarcar com o novo governador de Angola, Barão de Moçâmedes, [José de Almeida 
e Vasconcelos], na sua escala por aquela ilha.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 61-A. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5815.  1783, Junho,18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do tenente-coronel de infantaria, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as dificuldades na organização da expedição para 
Cabinda, referindo a falta de mantimento, de materiais de construção pra a edificação do porto daquela região; 
sobre a morte de soldados por influência do clima; referindo a fuga e recusa dos negros em trabalhar nos 
preparativos da expedição. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5816.  1783, Junho,18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governo interino composto por] Bispo de Angola frei Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral 
Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, e coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de 
Luanda Pedro Álvares de Andrade [da Cunha Azevedo e Vasconcelos], ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre execução das ordens recebidas relativas aos preparativos da 
expedição para Cabinda, alertando para as dificuldades na aquisição dos mantimentos, em especial da farinha e 
do seu transporte a partir da Barra do Quanza; sobre outros constrangimentos relacionados com a dita 
expedição. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5817.  1783, Junho,18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do Bispo de Angola, frei Luís da Anunciação e Azevedo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre execução da ordem para enviar para o Reino o cónego regrante de S. 
Agostinho, Dom Próspero da Virgem Maria; alertando que não concordava com a decisão régia, embora a tivesse 
cumprido, por achar que aquele religioso não tivera em Angola uma boa conduta, tal como já o referira em carta 
rogatória do recurso, que tinha remetido para Corte. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5818.  1783, Junho,18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do Bispo de Angola, frei Luís da Anunciação e Azevedo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre o estado em que se achava a igreja do bispado de Angola, mencionando 
igualmente a escassez de padres; informando que se encontrava doente necessitando de uma licença para se 
retirar e regressar à sua pátria; mencionando que, ainda assim, ocupara interinamente o cargo de governador 
interino após a morte súbita de José Gonçalo da Câmara. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5819.  1783, Junho,18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra António Januário do Vale, comandante do navio de Nossa Senhora da Graça 
ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando a sua chegada ao porto 
de Luanda vindo do Rio de Janeiro; sobre a entrega dos mantimentos e cargas transportada; referindo os 
preparativos para a expedição de Cabinda, alertando para o atraso da construção da barcaça que se destinava à 
montagem de peças de guerra. 
Anexo: mapas. 
AHU-Angola, cx. 66, docs. 65, 71. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5820.  1783, Junho, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do tenente José Joaquim Manrique Pereira da Gama Lobo, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, agradecendo a sua nomeação para a expedição de Cabinda; referindo os 
outros nomeados: tenente-coronel engenheiro [Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado], os capitães: [António 
José da] Costa, Dornelas, e [tenente de artilharia Manuel António] Mourão que faziam parte das três companhias: 
infantaria, artilharia e cavalaria; prevendo a partida até 15 do mês que decorria.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5821.  1783, Julho, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA dos oficiais da câmara de Luanda: Bernardo Pereira de Castro, Alexandre Pereira da Costa, João Álvaro 
de Carvalho, António Novais de Campos e Teodósio Pereira da Silva, à rainha [D. Maria I] solicitando que 
ordenasse a proibição dos engenhos para o fabrico de aguardente, feito pelos negociantes influentes da praça de 
Luanda; pormenorizando os prejuízos que tal causava a economia de Angola, tais como: abandono da 
exploração mineira, agricultura, alcoolismo e a fuga ao trabalho, praticado pelos escravos.  
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5822.  1783, Julho, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
[OFICIO] da Junta (governo interino), composto por: frei Luís da Anunciação e Azevedo, Bispo de Angola; 
Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ouvidor-geral e coronel do regimento de infantaria da guarnição da 
cidade de Luanda, Pedro Álvares de Andrade [da Cunha Azevedo e Vasconcelos], sobre a nomeação do tenente-
coronel de infantaria Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado para inspector e comandante das forças da 
expedição de Cabinda. 
Anexo: ofícios (cópias). 
AHU-Angola, cx. 66, docs. 68, 69; cx. 60, doc. 1. Doc. 60-A. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5823.  1783, Julho, 11, [Cabinda]  
OFICIO do tenente-coronel de infantaria Luís Cândido Cordeiro Pinheiro, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta da sua nomeação como inspector e comandante das forças 
para expedição de Cabinda, do governo do novo estabelecimento e responsável da Fazenda Real naquela 
região; referindo as primeiras impressões sobre Cabinda; remetendo um diário de viagem de 13 de Julho a 1 de 
Agosto, e o termo, tratado assinado com Príncipe Mambuco, senhor principal da baía de Cabinda para cedência 
de terras para construção da fortaleza; sugerindo formas para melhor comerciar naquelas paragens. 
Anexo: Diário de viagem. 
AHU-Angola, cx. 66, docs. 60-A. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5824.  1783, Julho, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ex-ouvidor-geral e corregedor da comarca de Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, referindo que se encontrava preso, 
aguardando pela sindicância do tempo de serviço prestado em Angola; queixando-se da demora na realização da 
mesma pelo facto do juiz de fora estar ocupado com os preparativos da expedição de Cabinda; sobre o assalto e 
roubo dos seus bens na sua casa.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5825.  [ant. 1783, Julho, 19, Luanda] 
REQUERIMENTO de Manuel da Silva Metelo e sua mulher D. Ana Jacinta, à rainha [D. Maria I], solicitando 
licença para regressarem ao Reino, por já ter cumprido os 5 anos de degredo que lhe fora aplicado, alegando não 
terem recursos para viver, nem familiares que os socorressem. Anexo: requerimentos, certidões, instrumento em 
pública forma, traslado de procuração e oficio. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5826.  1783, Julho, 26, Angola 
TERMO de CESSÃO de Terras firmado entre os representantes da Coroa: comandantes da fragata Nossa 
Senhora da Graça, capitão-de-mar-e-guerra António Januário do Vale e o tenente-coronel Luís Cândido Cordeiro 
Pinheiro Furtado e os representantes dos potentados de Cabinda: príncipe e senhor das terras adjacentes à 
enseada de Cabinda, Mambuco Muenipucuta*, governador do porto de Cabinda, Príncipe Cafi, Mafuca Luifunga 
Camador Samba e de demais oficiais da sua corte, para o estabelecimento de uma feitoria comercial num terreno 
marcado na baía de Cabinda. 
 Obs.: Muene Pucuta; Anexo: Termo (outra via).  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5827.  1783, Julho, 26, Fortaleza de São Pedro do Penedo 
OFÍCIO do capitão comandante da fortaleza do São Francisco do Penedo, Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, ao 
Ouvidor-geral e governador Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, sobre os extravios das fazendas das 
embarcações que saíam directamente das naus das Índias para a cidade, referindo o seu empenho no 
cumprimento das ordens relativas à vigilância que devia manter durante as escalas daquelas embarcações, 
mencionando as dificuldades em contornar a acção dos contrabandistas, solicitando apoio do governo de Luanda. 
Anexo: informação. 
 AHU-Angola, cx. 66, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5828.  [ant. 1783, Julho, 28, Luanda] 
REQUERIMENTO de Álvaro de Carvalho Meneses, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta 
patente, passada pelo governador e capitão-general, José Gonçalo da Câmara, no posto de capitão de infantaria 
do regimento da praça de Luanda, devido ao cargo estar vago por Albano Caldas de Araújo e Sousa ter sido 
promovido ao posto de capitão-mor do campo e do Reino. 
Anexo: carta patente.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5829.  [ant. 1783, Julho, 28, Luanda] 
REQUERIMENTO de Albano Caldas de Araújo e Sousa, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta 
patente, passada pelo governador e capitão-general, José Gonçalo da Câmara, no posto de capitão-mor do 
campo e reino, que vagou por falecimento de António Anselmo Duarte de Sequeira. 
Anexo: carta patente.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5830.  1783, Agosto, 1, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO de Luís António Sarmento da Maia, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro cumprimentando e reiterando a sua vontade em merecer o posto que ocupava.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5831.  1783, Agosto, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda, Pedro Álvares de Andrade [da 
Cunha Azevedo e Vasconcelos], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
solicitando que lhe fosse enviado um aviso, para que, findo o seu tempo de serviço de seis anos fosse possível 
regressar ao Reino, sem quaisquer impedimentos.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 78. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5832.  1783, Agosto, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do Ouvidor Geral e governador de Angola, Francisco Xavier de Lobão Pessanha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o contrabando das fazendas vindas nos navio 
da Índia, informando que deu as instruções necessárias ao comandante da fortaleza do Penedo, enviando o 
Alvará de 4-02-1772 sobre aquela matéria; referindo que não tomaria nenhuma acção para o combate do 
contrabando por se achar impotente face à passividade cúmplice dos militares e funcionários da alfândega, bem 
como por temer a reacção do povo e de outras pessoas a quem cabia zelar pelas leis e ordens concernentes; 
solicitando mais apoio assim como a anuência do novo governador para extinguir os abusos. 
Anexo: Informação. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. D... 
 

5833.  1783, Agosto, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda e membro do governo interino, 
Pedro Álvares de Andrade [da Cunha Azevedo e Vasconcelos], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro sobre o estado do regimento militar de Luanda a indisciplina dos oficiais, sugerindo 
actualização das ordens e alvarás; partida da expedição para Cabinda e das providências do recrutamento dos 
efectivos; as razões da demora em fazer regressar ao Reino José Plácido [Correia de Brito]; alertando para o 
descontentamento dos sobas de Novo Redondo e o receio de uma rebelião; o estado de ruína da sua fortaleza, a 
falta de armas e de homens para a guarnição das fortalezas; remetendo mapa da guarnição e armamentos de 
Benguela; intercedendo a favor dos oficiais: tenente António Matoso de Andrade e capitão de [infantaria da 
guarnição de Luanda] Joaquim Monteiro de Morais; referindo caso do capitão Miguel Pires de Carvalho Simões e 
a nomeação do tenente de artilharia Manuel António Mourão para a expedição; sobre envio de um requerimento 
solicitando medidas urgentes para organizar e disciplinar os seus subordinados. 
Anexo: Requerimento, relação e mapa.  
AHU-Angola, cx. 66, doc. 80; cx. 67, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D... 
 

5834.  1783, Agosto, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do Ouvidor Geral e governador interino de Angola, Francisco Xavier de Lobão Pessanha, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os conflitos e actos cometidos por José 
Plácido Correia de Brito: os frequentes requerimentos que enviava para Corte, a tentativa de convocação de uma 
rebelião em conjunto com os vereadores da Câmara de Luanda contra determinação do governador José 
Gonçalo da Câmara de o expulsar de Angola; propondo a prisão dos mesmos como forma de punição exemplar. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. D... 
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5835.  1783, Agosto, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governo interino composto por] Bispo de Angola frei Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral 
Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, e coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de 
Luanda Pedro Álvares de Andrade [da Cunha Azevedo e Vasconcelos], ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o início da viagem da expedição para Cabinda à treze de Julho, 
chefiando o capitão-de-mar-e-guerra, António Januário do Vale as fragatas Nossa Senhora da Graça e Luanda, e 
as corvetas Invencível, São José e Sararoca, transportando tropa, viveres, trabalhadores e materiais necessários 
para a construção de uma fortaleza na baía de Cabinda; descriminando quantidades e dados referentes aos 
homens embarcados de acordo com as instruções régias. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D... 
 

5836.  1783, Agosto, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do Ouvidor Geral e governador interino de Angola, Francisco Xavier de Lobão Pessanha ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as providências que adoptou para punir José 
Plácido Correia de Brito e os vereadores que o acompanharam no seu requerimento convocando uma rebelião; 
solicitando uma medida exemplar para todos com excepção de António Simões por este apenas ter tido uma 
participação passiva. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5837.  1783, Agosto, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão comandante de artilharia, José da Fonseca Vidal Borges, ao [secretário de estado da Marinha 
e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a sua nomeação para comandar a companhia de artilharia para a 
expedição de Cabinda; informando da chegada à Luanda em 22 de Maio de 1783, na fragata Nossa Senhora da 
Graça; sobre a falta de instruções para o pagamento dos soldos dos oficiais e soldados da sua companhia; 
alertando para diferença nos planos de pagamento dos soldos da infantaria e artilharia e para o 
descontentamento dos seus subalternos; recordando as solicitações anteriores para confirmação no posto de 
sargento-mor, assim como petição para se retirar findo os quatro de serviço em Angola. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5838.  1783, Agosto, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do Ouvidor Geral e governador interino de Angola, Francisco Xavier de Lobão Pessanha, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando a partida da expedição para Cabinda 
composta pelas fragatas Nossa Senhora da Graça e Luanda, as corvetas Invencível, São José e Sararoca; 
remetendo os relatórios dos comandantes produzidos a partir da primeira escala no Rio Dande; sobre as 
dificuldades e a demora do início da partida da expedição; prometendo enviar os conhecimentos obtidos acerca 
da discórdia entre o defunto governador e o ouvidor geral Joaquim Manuel Garcia Joaquim Manuel Garcia [de 
Castro Barbosa], assim como da implementação das instruções trazidas da Corte.  
Anexo: ofícios, relatório. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 84,86. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5839.  1783, Agosto, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do guarda-mor da Saúde, António Martins da Costa, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, dando conta da diligência que fez a bordo da nau “Princesa do Brasil”, vinda de 
Bengala com escala por Benguela. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5840.  1783, Agosto, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do Ouvidor Geral e governador interino de Angola, Francisco Xavier de Lobão Pessanha ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o encalhamento do navio francês, 
Arquiduquesa Maria Cristina no baixo da ponta da Ilha de Luanda; referindo as diligências tomadas para o 
salvamento do referido navio; remetendo o auto de declaração dos membros da tripulação. 
Anexo: auto de declaração e ofício. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 88; cx. 67, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5841.  1783, Agosto, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do tenente-coronel de infantaria, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as injustiças na atribuição dos posto dos oficiais que foram 
destacados para Cabinda; alertando para o caso do capitão de infantaria que pelos anos de serviço exercidos em 
Angola, deveria ter sido nomeado comandante da expedição; referindo a falta de munições; solicitando o envio de 
tropas com tempo determinado, em vez de degredados, pois estes fugiam na primeira oportunidade que se lhes 
oferecesse, não obstante as providências que se tomassem. 
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5842.  1783, Agosto, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão de artilharia António Máximo de Sousa Magalhães, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta dos progressos da expedição de Cabinda; referindo a 
chegada no 25 de Julho de 1783, a recepção que tiveram na praia daquele porto; da presença de duas corvetas 
francesas e dos conflitos que estes tentaram provocar virando os representantes dos potentados locais contra a 
expedição; sobre contactos tidos com o príncipe Mambuco e dos acordos que foram possíveis fazer, 
nomeadamente: autorização para construção de um Forte para comércio e para abrigo da tripulação, 
estabelecimento de um acordo de paz com as autoridades locais; por fim, referindo o início da construção dos 
estabelecimentos acordados, e das trocas comerciais com a venda de produtos africanos por produtos europeus 
tais como agulhas, missangas, anzóis e facas.  
AHU-Angola, cx. 65, doc. 89-A. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5843.  1783, Agosto, 12, Quartel de Cabinda 
OFÍCIO (cópia) do tenente-coronel de infantaria, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado à Junta (governo 
interino): frei Luís da Anunciação e Azevedo, Bispo de Angola; Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, 
ouvidor-geral e Pedro Álvares de Andrade [da Cunha Azevedo e Vasconcelos], coronel do regimento de infantaria 
da guarnição da cidade de Luanda, sobre o comportamento da tropa composta por degredados (as fugas para o 
porto de Molembo, os roubos de mantimentos e armas, o perigo de uma rebelião contra os oficiais); solicitando o 
envio de cerca de 80 homens provenientes do Rio de Janeiro, filhos de Luanda ou até dos presídios, em 
substituição dos degredados; referindo igualmente a fuga dos muxiluandas*; alertando para a falta de carpinteiros 
e pedreiros; mencionando que a causa da insatisfação da tropa residia na falta do pagamento dos seus soldos 
quer em dinheiro como em géneros. 
Obs.: *muxiluandas - habitantes da ilha de Luanda, cuja principal actividade era pesca. Anexo: oficio (cópia), 
portaria e certidões. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 90, 91, 97, 98, 99; cx. 67, doc. 60-A. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5844.  1783, Agosto, 13, Quartel de Cabinda  
OFÍCIO (cópia) do tenente-coronel de infantaria, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado à Junta do governo 
interino: frei Luís da Anunciação e Azevedo, Bispo de Angola; Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, 
ouvidor-geral e Pedro Álvares de Andrade, coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda, 
dando conta dos acontecimentos relativos ao estabelecimento em Cabinda; sobre o campo e sua guarnição; a 
fuga dos degredados, escravos e negros forros tripulantes ao serviço real; as relações com as autoridades locais; 
o movimento dos navios estrageiros e o comércio do tráfico de escravos; alertando para o desvio deste comércio 
para porto de Molembo e as rivalidades entre as autoridades locais dos dois portos; aludindo ao pendor religioso 
das populações locais e a necessidade de se prover de mais padres para se catequizar e baptizar os escravos 
que seguiam para América, entre outros assuntos de igual teor. 
Anexo: relação (cópia). 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 92, 94. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5845.  1783, Agosto, 16, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela António José Pimentel e Castro de Mesquita, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta da entrada no porto da daquela capitania da 
corveta francesa proveniente de Nantes, e de outra proveniente de Ostende, ambas com despacho para o 
Congo; sobre o estado de paz e tranquilidade da região. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5846.  1783, Agosto, 25, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela António José Pimentel e Castro de Mesquita ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta da entrada no porto da daquela capitania de uma 
corveta francesa proveniente de Bordéus trazendo despacho para Angola; sobre o estado de paz e tranquilidade 
da região. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5847.  [ant. 1783, Agosto, 27 Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão do regimento de infantaria do Reino de Angola, Vicente José de Sousa, à rainha [D. 
Maria I], solicitando licença de um ano para passar a essa Corte e à cidade de Lisboa, a fim de tratar de assuntos 
pessoais.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5848.  1783, Setembro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola e governador interino, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o funcionamento interno da Junta 
governativa, declarando que viabilizava com o seu assentimento às questões diárias, e opunha-se ou exprimia a 
sua opinião em representação, nas questões mais delicadas, como por exemplo, o seu desacordo na escolha do 
chefe da expedição para Cabinda; atribuindo a culpa das deserções e da indisciplina das tropas à falta de firmeza 
do comandante; sugerindo a ocupação efectiva do porto de Molembo como condição para melhor controlar o 
comércio na região; solicitando ordens para persuadir os seus pares da Junta interina a avançar com uma acção 
militar contra os estrangeiros no porto de Molembo; assim como também, contra os portos de Benguela e aos 
potentados da costa; sobre as diligências adoptadas para prevenir a fuga dos soldados infantes. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 1.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5849.  1783, Setembro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda e governador interino, Pedro 
Álvares de Andrade, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta do 
estabelecimento em Cabinda; solicitando homens para o regimento, a Junta governativa e para o presídio de 
Novo Redondo; sobre o estado de ruína da fortaleza de S. Miguel [Luanda]; remetendo dois anexos: um ofício 
dirigido ao comandante da expedição de Cabinda em resposta à situação da tropa (fugas, indisciplina), e cópia de 
um parecer sobre a construção do forte de Cabinda.  
Anexo: ofício, parecer (cópia). 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 2.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5850.  [ant. 1783, Setembro, 2, Luanda] 
REQUERIMENTO do mestre da corveta Nossa Senhora dos Prazeres, José Francisco Martins, à Câmara do 
Senado de [Luanda], solicitando que fosse feita a conta e o respectivo pagamento dos subsídios que recebera 
pelo transporte de 4 pipas de vinho e quatro barris de aguardente pertencentes ao convento das carmelitas 
descalças de Angola, como constava do requerimento do Prior padre frei Joaquim de Santa Teresa, daquela 
instituição. 
Anexo: requerimentos e certidões. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5851.  1783, Setembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO (cópia) da Junta (governo interino) frei Luís da Anunciação e Azevedo, Bispo de Angola; Francisco Xavier 
Lobão Machado Pessanha, ouvidor-geral, Pedro Álvares de Andrade, coronel do regimento de infantaria da 
guarnição da cidade de Luanda, sobre a pedra para construção do estabelecimento de Cabinda, referindo a 
pertinência da expulsão dos navios estrangeiros do porto de Molembo. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D... 
 

5852.  1783, Setembro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CERTIDÃO dos capitães dos navios que se encontravam no porto de Cabinda: José Pinto Barbosa da corveta S. 
José; Manuel de Sousa da corveta Suroroca; João de Oliveira Dias e Manuel dos Santos Pederneira capitães das 
duas corvetas de comércio de cativos, confirmando os acontecimentos ocorridos à chegada ao porto de Cabinda. 
 AHU-Angola, cx. 67, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5853.  [ant. 1783, Setembro, 5, Luanda] 
REQUERIMENTO dos bacharéis José Matias da Silva, Félix Correia de Araújo, mestre em artes, Francisco 
Gomes Pereira Guimarães, António José da Silva, José Plácido Correia de Brito, Jerónimo Rodrigues de 
Carvalho, Manuel Francisco Regadas, Luís Prates Matoso da Câmara todos moradores, cidadãos, outros 
advogados e comerciantes da cidade de Luanda, à rainha [D. Maria I], solicitando o envio de um visitador justo e 
capaz para instaurar uma devassa ao novo juiz de fora Anacleto José da Mota, alegando os actos de pre por ele 
praticado, nomeadamente alteração de medidas sem antes reunir com os seus pares, prisões arbitrárias, não 
respeitando sexos, nem idades e outros. 
Anexo: requerimentos, certidões, lembrete e procuração. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 6; cx. 66, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5854.  1783, Setembro, 5, Forte de Santa Maria de Cabinda  
OFÍCIO do tenente-coronel de infantaria, inspector-geral e comandante da expedição de Cabinda, Luís Cândido 
Cordeiro Pinheiro Furtado, à Junta (governo interino): frei Luís da Anunciação e Azevedo, Bispo de Angola; 
Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ouvidor-geral, Pedro Álvares de Andrade coronel do regimento de 
infantaria da guarnição da cidade de Luanda, sobre a nomeação interina do capitão Luís Francisco de Melo e 
Castro no posto de almoxarife, devido ao falecimento de Caetano Pereira de Almeida, solicitando a vinda de mais 
dois oficiais; alertando para necessidade de calçado para tropa devido a proximidade do tempo das chuvas; 
mencionado a necessidade de taberneiros para Cabinda; propondo a catequização e baptismo dos cativos que 
seguiam para o Brasil, e o despacho através da alfândega; sobre a fuga dos soldados e as medidas adoptadas, 
remetendo para Luanda o soldado de granadeiro, Manuel Ramos, por ser o mentor das deserções ocorridas em 
Cabinda: sobre a falta de cal para se prosseguir com as obras de construção do estabelecimento naquela região. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5855.  1783, Setembro, 5, Forte de Santa Maria de Cabinda  
OFÍCIO do tenente-coronel de infantaria, inspector-geral e comandante da expedição de Cabinda, Luís Cândido 
Cordeiro Pinheiro Furtado, à Junta (governo interino): frei Luís da Anunciação e Azevedo, Bispo de Angola; 
Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ouvidor-geral e Pedro Álvares de Andrade, coronel do regimento de 
infantaria da guarnição da cidade de Luanda, sobre os acontecimentos no porto de Cabinda, referindo o 
desembarque e instalação, a fuga dos soldados degredados e dos escravos e negros tripulantes da corvetas que 
faziam parte da expedição; informando das medidas todas para reaverem os mesmos; sobre o acolhimento e 
cobertura dada aos fugitivos pelo Mambuco e os franceses; a animação do comércio e do tráfico de escravos 
naquele porto; por fim alertando para as necessidades de víveres e materiais de construção para a edificação do 
forte. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 37.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5856.  1783, Setembro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO da Junta (governo interino): frei Luís da Anunciação e Azevedo, Bispo de Angola; Francisco Xavier Lobão 
Machado Pessanha, ouvidor-geral e Pedro Álvares de Andrade, coronel do regimento de infantaria da guarnição 
da cidade de Luanda, referindo a recepção das primeiras notícias sobre a expedição de Cabinda; remetendo os 
ofícios de 12, 13 e 15 de Agosto e os anexos nº 1: cópia do tratado firmado com as autoridades locais; n.º 2: 
resposta da Junta governativa, n.º 3 solicitação de ordem para expulsar do porto de Molembo todas as 
embarcações estrangeiras; e dos diários de bordo do capitão-de-mar-e-guerra, Januário do Vale e tenente-
coronel engenheiro Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado. 
Anexo: ofícios, tratado, informação (cópias) e proposta. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 8; cx. 60, doc. 1, cx. 66, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5857.  1783, Setembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão de granadeiros, Álvaro de Carvalho Matoso, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, dando conta da viagem efectuada ao presídio de Benguela. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 9.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5858.  1783, Setembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO de Manuel António Correia Monção, à Luís Nicolau Saião reportando que devido à doença contraída na 
viagem para o Reino não fizera pessoalmente a entrega da correspondência que lhe fora entregue ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro; confirmando que a pretinha anã Rosa era 
baptizada. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5859.  [ant. 1783, Setembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de Bento Pessoa Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente no 
posto de tenente da companhia da guarnição do Regimento de Infantaria de Luanda, passada pelos 
governadores interinos de Angola: Bispo, D. Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Joaquim Manuel 
Garcia de Castro Barbosa, coronel de infantaria João Monteiro de Morais, que vagou por promoção Luís 
Francisco de Melo e Castro a capitão de infantaria do mesmo regimento. 
Anexo: Carta patente. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5860.  1783, Setembro, 26, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro para Luís de Nascimento 
ordenando a libertação e envio para o Reino dos degredados Bernardo da Silva e João Pereira Gaspar por terem 
beneficiado de perdão.  
AHU-Angola, cx. 67, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5861.  1783, Setembro, 27, Lisboa 
CARTA PATENTE da rainha D. Maria I nomeando Lourenço Pereira Tavares no posto de sargento-mor da cidade 
de Benguela, vago por falecimento de Lourenço da Silva Pereira. 
Anexo: carta patente (outras vias). 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5862.  1783, Outubro, 4, Lisboa  
OFÍCIO de Bartolomeu de Lemos Castelo Branco Maldonado, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, intercedendo a favor do seu irmão João de Lemos, que servia sob as ordens do 
coronel Pedro Ferreira de Sá Sarmento, para um posto para Angola.  
AHU-Angola, cx. 67, doc. 17 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5863.  1783, Outubro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola e governador interino, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a expulsão dos estrangeiros do 
Porto de Molembo e da concorrência destes no comércio de escravos nos portos de Cabinda, Molembo e 
Loango; referindo o envio de cópias dos ofícios de 24 de Setembro de 1783 enviadas ao chefe da missão de 
Cabinda com instruções referentes aos estrangeiros daquela região; sobre o comércio e a relação com as 
chefaturas locais (príncipes do Soio e de Cabinda); mencionando o estado da igreja, e das missões religiosas (os 
barbadinhos ou capuchos); solicitando homens e pólvora para dirigir as acções de conquista. 
Obs.: as cópias dos ofícios referidos neste ofício, não se encontram nesta capilha. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5864.  1783, Outubro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola e governador interino, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo uma guarnição para corveta 
Invencível em Cabinda composta por praças de infantaria e artilharia, e víveres para 2 meses; referindo as 
providências para armar a fragata Luanda; sobre o aproveitamento de armas velhas para os presídios que 
estavam desprovidas; alertando para necessidade da reorganização da tropa. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5865.  1783, Outubro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda e governador interino, Pedro 
Álvares de Andrade, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre aumento 
do comércio, das medidas de expulsão dos estrangeiros em Cabinda e do reforço da guarnição na costa norte; 
mencionando a dificuldade em recrutar nacionais para substituir os desertores, como se demonstrava no mapa 
em anexo; referindo a abertura de um poço para garantir água para a tropa, o envio de um lobo e uma onça para 
o Reino; sobre avistamento de um navio francês que seguia para Cabinda.  
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5866.  1783, Outubro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do naturalista, Joaquim José da Silva e dos seus companheiros, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a chegada à Luanda; solicitando ordens para iniciarem as pesquisas 
de elementos para História Natural; referindo as recolhas feitas no mar e em Benguela, durante a viagem. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5867.  1783, Outubro, 7, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o bacharel Rafael José de Sousa Correia de Melo, no posto de juiz de 
fora de Benguela, por tempo de três anos. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5868.  1783, Outubro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do tenente-coronel de infantaria, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre os primeiros factos ocorridos na baía de Cabinda enviados 
no ofício de 10 de Agosto, que referiam: os acordos firmados para construção do forte e autorização para 
comerciar com o Mambuco daquela baía, as deserções dos soldados degredados, dos tripulantes negros e 
negros escravos para o porto de Molembo, a participação do Mambuco que não só vendera os escravos como os 
tripulantes negros das corvetas portuguesas aos franceses, como matara alguns dos desertores, a má relação 
com a Junta governativa interina, queixando-se da recusa destes em enviar homens, armamentos, víveres, fardas 
e calçado para tropa, cal pedra e outros materiais necessários à construção do forte; referindo que a fuga dos 
soldados degredados assentava na desigualdade existente na forma do pagamento dos soldos entre os soldados 
das diferentes companhias, entre outras queixas apresentadas.  
AHU-Angola, cx. 67, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5869.  1783, Outubro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO da Junta (governo interino): frei Luís da Anunciação e Azevedo, Bispo de Angola; Francisco Xavier Lobão 
Machado Pessanha, ouvidor-geral e Pedro Álvares de Andrade, coronel do regimento de infantaria da guarnição 
da cidade de Luanda, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando o 
envio de duas gaiolas com uma onça e um lobo que seguiam por Pernambuco em trânsito para o Reino. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5870.  1783, Outubro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO da Junta (governo interino): frei Luís da Anunciação e Azevedo, Bispo de Angola; Francisco Xavier Lobão 
Machado Pessanha, ouvidor-geral e Pedro Álvares de Andrade, coronel do regimento de infantaria da guarnição 
da cidade de Luanda, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro referindo o 
envio de cartas originais e cópias sobre a expedição de Cabinda e Molembo. 
Obs.: Os documentos referidos neste ofício, não se encontravam nesta capilha. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5871.  [ant. 1783, Outubro, 13 Benguela] 
REQUERIMENTO de Nuno Joaquim Pereira da Silva, à rainha [D. Maria I] solicitando a confirmação da patente 
no posto de capitão da companhia da guarnição de Benguela, passada pelos governadores interinos de Angola: 
Bispo D. Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, coronel de 
infantaria João Monteiro de Morais, que vagou por reforma de Manuel Pires da Conceição. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5872.  [ant. 1783, Outubro, 13, Massangano] 
REQUERIMENTO de José Lopes Bandeira, à rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação da patente no posto 
de tenente-coronel dos auxiliares da vila de Massangano, nomeado pelo governador e capitão-general de Angola, 
Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, vago por promoção de Manuel Rodrigues da Silva no posto de tenente-
coronel.  
Anexo: carta patente, certidão de fé de ofícios. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5873.  [ant. 1783, Outubro, 13, S. Pedro de Cassandama] 
REQUERIMENTO de Bernardino Pinheiro Falcão, à rainha [D. Maria I, solicitando a confirmação da patente no 
posto de capitão comandante da fortaleza de S. Pedro de Cassandama, passada pelos governadores interinos de 
Angola: Bispo D. Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, 
coronel de infantaria João Monteiro de Morais, que vagou por promoção de António Machado de Almeida Peixoto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5874.  1783, Outubro, 13, [Lisboa]  
OFÍCIO do contador geral da contadoria da África, Bahia e suas dependências, Sebastião Francisco Betâmio, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], reportando oficio de 7 de Junho de 
1783, da junta do governo interino de Angola, sobre a necessidade de reparação do colégio, a sacristia, os 
ornamentos e alfaias confiscados aos Jesuítas, indicada para se tornar na Sé e residência do Bispo, através da 
carta régia de 25 de Novembro de 1761; assim como do seminário instituído por Gaspar Alves.  
Anexo: ofício, termo e lembretes. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5875.  [ant. 1783, Outubro, 14 Benguela] 
REQUERIMENTO de Nicolau da Nazaré, à rainha [D. Maria I] solicitando confirmação da patente no posto de 
tenente da companhia da ordenança de Benguela, passada pelos governadores interinos de Angola: Bispo D. 
Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, coronel de infantaria 
João Monteiro de Morais, que vagou por promoção de Lopo de Sousa no posto de capitão-mor do distrito de 
Icolo.  
Anexo: Cartas patentes. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 31, 34. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5876.  1783, Outubro, 17, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I confirmando Miguel Pires de Carvalho [Simões] no posto de capitão da 
companhia da artilharia da guarnição da cidade de Luanda, vago por promoção de António Máximo de Sousa e 
Magalhães a sargento-mor da infantaria com exercício de engenheiro.  
Anexo: decreto (outra via). 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5877.  1783, Outubro, 17, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I confirmando José Joaquim Campos no posto de sargento-mor dos moradores do 
presídio de Caconda, vago por ausência de José Antunes de Campos.  
Anexo: decreto (outras vias). 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5878.  1783, Outubro, 20, Forte de Santa Maria de Cabinda  
OFÍCIO do tenente-coronel de infantaria, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o descontentamento do rei, do Mambuco e dos príncipes 
de Cabinda contra a presença portuguesa, que tivera como consequência o desvio do comércio do trafico de 
escravos do porto da baía de Cabinda para o de Molembo; referindo o pedido de ajuda para afastar os navios 
estrageiros e trazer de volta o comércio ao porto da baía de Cabinda; sobre as providências tomadas para 
convencer as autoridades locais a solicitar a paz e submissão 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5879.  [ant. 1783, Outubro, 31, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO de António José da Silva, homem de negócio e morador da cidade de Luanda, à rainha [D. 
Maria I] solicitando provisão para citar o juiz de fora Anacleto José da Mota contra todas as acusações e danos 
de que fora acusado. 
Anexo: Requerimento, bilhete. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 35, 25. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5880.  1783, Novembro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
Relatório do tenente-coronel de infantaria, inspector-geral e comandante da expedição de Cabinda, Luís Cândido 
Cordeiro Pinheiro Furtado sobre as vantagens de se construir um forte na baía e porto de Cabinda. 
 AHU-Angola, cx. 67, doc. 36. 
Anexo: lembrete.  
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

5881.  1783, Novembro, 14, Cabinda  
REQUERIMENTO do tenente-coronel e inspector, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, ao coronel e 
comandante Pedro Álvares de Andrade, solicitando indicação de um oficial competente para indagação formal 
dos rumores que corriam acerca do espírito de intriga reinante entre os oficiais da expedição, apresentando para 
o efeito, as perguntas que pretendia ver esclarecidas. 
Anexo: depoimentos. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5882.  [ant. 1783, Novembro, 18 Benguela] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Benguela, António José Pinheiro de Figueiredo Sarmento, à rainha [D. Maria 
I], solicitando a nomeação de um sindicante para tirar residência, visto ter cessado o seu tempo de serviço, e 
tendo como sucessor o bacharel Rafael José de Sousa Correia de Melo.  
AHU-Angola, cx. 67, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5883.  1783, Novembro, 26, Forte de Santa Maria de Cabinda  
OFÍCIO do tenente-coronel de infantaria, inspector-geral e comandante da expedição de Cabinda, Luís Cândido 
Cordeiro Pinheiro Furtado, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando 
conta da chegada do coronel Pedro Álvaro de Andrade em 5 de Novembro, do auxílio aos ataques dos negros, e 
dos soldados pretos para reforço daquela guarnição; referindo a elaboração de um plano do acampamento 
mostrando o estado da construção do novo forte.  
 AHU-Angola, cx. 67, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5884.  [ant. 1783, Novembro, 28, Angola] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria da praça e cidade de Macau, Bernardo António de Abreu, à rainha [D. 
Maria I], solicitando a patente de sargento-mor num dos regimentos dos domínios ultramarinos, ou para capitão-
mor numa das capitanias pagas, que se achavam vagas na América ou para qualquer dos governos de Cabo 
Verde ou Bissau, em remuneração dos serviços prestados; tendo sido nomeado capitão para o presídio das 
Pedras no Reino de Angola em 28-11-1783. 
Anexo: bilhete, atestações, certidão. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5885.  1783, Dezembro, 4, Santa Maria de Cabinda 
ABAIXO-ASSINADO dos oficiais da expedição de Cabinda: José António de Araújo; Manuel José Vieira e Manuel 
Caetano Firme, atestando a recusa do rei dos [Mangoios*] em enviar uma embaixada em sua representação à 
fortaleza para o estabelecimento de relações de paz.  
Obs.:* no documento esta região de Cabinda aparece descrita por Mangos ou Mangoi. Anexo: abaixo-assinado 
(cópia), informação, proposições.  
AHU-Angola, cx. 67, doc. 44, 45. 
AHU_CU_001, Cx. D... 
 
 

5886.  1783, Dezembro, 10, Lisboa 
AVISO da Secretaria de estado da Marinha e Ultramar ao governador e capitão-general de Angola, [José de 
Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ordenando-lhe que autorizasse licença para 
se deslocar ao Reino à Manuel da Silva Metelo e sua mulher, Dona Ana Jacinta. 
Obs.: nº 23 da lista existente em AHU-Angola, registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, 
Cod. 549, fl. 111v.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D... 
 

5887.  [ant. 1783, Dezembro, 15, Angola] 
REQUERIMENTO do nomeado governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida 
e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], à rainha [D. Maria I], solicitando o pagamento dos 
soldos, a contar desde o dia do seu embarque, à semelhança do que foi feito com os seus antecessores. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5888.  1783, Dezembro, 17, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do capitão de granadeiros de Luanda, Álvaro de Carvalho Matoso, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o falecimento do naturalista Ângelo Donati, do envio dos produtos 
recolhidos pelo mesmo, assim como alguns trabalhos seus sobre o descobrimento de alguns remédios para 
doenças como antrazes, cancros e outros males fleumáticos; solicitando justiça e protecção em relação ao litígio 
com os oficiais da justiça local que envolvia o bacharel Félix Correia de Araújo, seu advogado.  
 AHU-Angola, cx. 67, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5889.  [ant. 1783, Dezembro, 19, Angola] 
REQUERIMENTO de Joaquim Vitorino, preto forro, à rainha [D. Maria I], solicitando a sua liberdade, por ter sido 
incluído no sequestro dos bens do seu patrono, tenente-coronel José Plácido Correia de Brito, alegando que há 
mais de três anos que já gozava da sua liberdade conforme constava no documento em anexo. 
Anexo: traslado de público instrumento de registo.  
AHU-Angola, cx. 67, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5890.  1783, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do Ouvidor Geral e governador de Angola, Francisco Xavier de Lobão Pessanha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta do embarque ex-ouvidor de Angola, 
Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, seguindo para o Reino via Pernambuco; informando que por falta de 
tempo e devido ao seu estado de saúde não enviara as informações solicitadas. 
Obs.: juntou-se um ofício sem data relacionado com o regresso ao Reino do ouvidor acima referido. 
Anexo: oficio, capilha. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 49, 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
  

5891.  1783, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ex-Ouvidor Geral Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, lamentando-se das acusações que lhe foram movidas em Angola e 
reclamando a sua inocência. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5892.  1783, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do juiz de fora de Angola, Anacleto José da Mota, à rainha [D. Maria I] solicitando o aumento do seu 
soldo com base no regimento dado para Minas Gerais cujo soldo era mais elevado do que o do regimento da 
beira-mar e sertão, atribuído aos ministros destacados para Angola, queixando-se do custo de vida elevado. 
Anexo: instrumento de carta testemunhável.  
 AHU-Angola, cx. 67, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5893.  1783, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do juiz de fora de Angola, Anacleto José da Mota, à rainha [D. Maria I], referindo que para além da 
nomeação como juiz de fora e provedor de Angola foram-lhe atribuídos outros cargos dos quais não recebia 
quaisquer remuneração; solicitando por isso, que lhe fosse pago o soldo de capitão com exercício de auditor 
pelos cargos que exercia nomeadamente, provedor dos resíduos e capelas, defuntos e ausentes, provedor da 
Fazenda real, deputado da junta da administração, adjunto das juntas da justiça, presidente do Senado da 
Câmara, inquiridor, distribuidor e contador dos juízos e outros. 
Anexo: instrumento de carta testemunhável.  
AHU-Angola, cx. 67, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5894.  1783, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do juiz de fora de Angola, Anacleto José da Mota, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, solicitando a sua protecção nos litígios contra o seu antecessor e alguns ilustres da 
praça de Luanda; sobre as petições relativas ao aumento do seu ordenado e atribuição do soldo de capitão com 
exercício de auditor e seu estado de saúde, solicitando substituição do cargo. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5895.  1783, Dezembro, 20, a bordo da fragata Nossa Senhora do Carmo Luanda 
ATESTAÇÃO do capitão-de-mar-e-guerra, António José Valente, sobre os factos ocorridos na baía de Cabinda 
de 23 Agosto a 5 de Outubro de 1783: tentativa do resgaste dos soldados e negros fugitivos pertencentes as 
naus da expedição de Cabinda; captura do Mambuco, seu secretário e de um cunhado, feitos reféns até 
conclusão de um acordo para se comerciar livremente na região. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 66, doc. 87. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5896.  1783, Dezembro, 20, [Quartel Santa Maria de Cabinda] 
TERMO feito em conselho militar assinado pelo capitão de mar-e-guerra, António Januário do Vale e contendo os 
votos de outros oficiais de mar-e-guerra sobre a decisão de se expulsar ou não do porto de Molembo os 
estrangeiros que ali faziam o seu comércio. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 54 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5897.  [ant. 1783, Dezembro, 22, Benguela] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Benguela, Rafael José de Sousa Correia de Melo, à rainha [D. Maria I], 
solicitando provisão para vencer os soldos, a contar desde o dia do seu embarque, tal como fora concedido aos 
seus antecessores. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5898.  1783, Dezembro, 24, Benguela 
CARTA CITATÓRIA a favor do capitão António José da Silva, homem de negócio, cidadão e morador da cidade 
de Luanda, para convocar o juiz de fora e provedor, Anacleto José da Mota. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5899.  [post. 1783, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
LEMBRETE referindo que o marinheiro Bernardo de Novais Monteiro da fragata Graça, pedia uma esmola diária 
ou uma tença para as suas filhas, em virtude de ter partido uma perna durante uma operação de manobra, na 
viagem do Rio de Janeiro para Angola, tendo ficado aleijado. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5900.  1784, Janeiro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do Ouvidor Geral de Angola, Francisco Xavier de Lobão Pessanha, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre conclusões finas da sindicância mandada instaurar ao ex-ouvidor de 
Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, relativo ao tempo que serviu como provedor dos defuntos e 
ausentes em Angola.  
AHU-Angola, cx. 68, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5901.  1784, Janeiro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do Ouvidor Geral de Angola, Francisco Xavier de Lobão Pessanha, ao [secretário de estado da Marinha 
e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o litígio que opunha o tenente de infantaria Manuel Bernardo Pires 
de Oliveira à Luísa Maria da Fonseca e Máxima da Fonseca. 
Anexo: ofício, requerimentos, traslado de instrumentos em pública forma, termo, certidões. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5902.  [ant. 1784, Janeiro, 8, Luanda] 
REQUERIMENTO de Miguel Pires de Carvalho Emaús, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente 
no posto de capitão de Artilharia da guarnição de Luanda, passada pelos governadores interinos de Angola: 
Bispo D. Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, coronel de 
infantaria João Monteiro de Morais, vago por promoção de António Máximo de Sousa e Magalhães a sargento-
mor de infantaria com exercício de engenheiro. 
Anexo: requerimento e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5903.  1784, Janeiro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do Ouvidor Geral de Angola, Francisco Xavier de Lobão Pessanha, ao [secretário de estado da Marinha 
e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a queixa do capitão Álvaro de Carvalho Matoso e o recurso que 
este apresentou à Relação da Bahia. 
Anexo: ofício (cópia) e requerimento.  
AHU-Angola, cx. 68, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5904.  1784, Janeiro, 12, [Lisboa] 
AVISO do Marquês de Angeja [D. Pedro José de Noronha], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, remetendo um regimento ao comandante da nau Nossa Senhora de Belém que 
seguia para Angola. 
 AHU-Angola, cx. 68, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5905.  1784, Janeiro, 15, [Lisboa]  
DECRETO da rainha D. Maria I confirmando as nomeações dos oficiais que iam servir para Angola, por tempo de 
seis ou mais: ajudante de engenheiro, Florêncio Manuel de Bastos para capitão de infantaria com exercício de 
engenheiro; cadete do regimento do Lippe, Manuel Xavier da Maia para alferes de infantaria; porta-bandeira do 
regimento de Penamacor, José de Abreu Castelo Branco para alferes de infantaria, que constavam na relação 
inclusa, assinada pelo secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro de Estado.  
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5906.  1784, Janeiro, 15, [Lisboa]  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o cadete do regimento de cavalaria de Almeida, João de Almeida de 
Azevedo e Vasconcelos, para servir como ajudante de ordens do Barão de Moçâmedes, governador e capitão-
general  de Angola, com o posto de capitão de cavalaria por tempo de seis anos. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
  

5907.  1784, Janeiro, 17, Forte de Santa Maria de Cabinda  
OFÍCIO do tenente-coronel de infantaria, inspector-geral e comandante da expedição de Cabinda, Luís Cândido 
Cordeiro Pinheiro Furtado, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a 
construção do forte de Cabinda após regresso do coronel Pedro Álvares de Andrade à Luanda; referindo as 
baixas por doenças dos soldados, entre internados, falecidos e convalescentes; sobre a resistência oferecida 
pelos negros de Cabinda que se recusavam a comerciar no porto de Cabinda, preferindo o porto de Molembo. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5908.  [ant. 1784, Janeiro, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do tenente Manuel Pereira Basto de Lima Varela Barca, à rainha [D. Maria I], solicitando 
provisão para fazer cumprir o contrato de casamento firmado com a mãe e tutora da sua futura esposa, D. Maria 
das Necessidades, que esta se negava a cumprir. 
Anexo: Instrumento em pública forma 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5909.  [ant. 1784, Janeiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de Tomé Couceiro Viana, morador da cidade de Luanda, à rainha [D. Maria I], solicitando 
provisão para citar o juiz de fora Anacleto José da Mota por injúrias e violências, de que fora alvo, por parte 
daquele ministro. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5910.  1784, Janeiro, 23, Samora Correia  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o tenente de infantaria do regimento de Almeida, João Ribeiro de 
Sousa, no posto de capitão de infantaria do regimento de Angola, por tempo de seis anos.  
AHU-Angola, cx. 68, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5911.  1784, Janeiro, 23, Samora Correia  
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e capitão-
general de Angola, Barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de 
Albergaria], ordenando que fosse concedida ao soldado de cavalo, Félix José Soares, licença para regressar ao 
Reino.  
Obs.: nº 22 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 111.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5912.  1784, Janeiro, 23, Samora Correia  
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e capitão-
general de Angola, Barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de 
Albergaria], ordenando que Bernardo Guedes Pinto Cardoso Savareda de Mesquita Cabral assentasse praça de 
cadete no Regimento de Infantaria. 
Obs.: nº 19 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 110v. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5913.  1784, Janeiro, 25, Samora Correia  
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e 
capitão-general de Angola, Barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares 
de Albergaria], informando autorização régia à petição feita pelo senado da câmara de Luanda sobre a utilização 
do produto da condenações da justiça nas luzes e reparação da cadeia, cabendo ao governador decidir a sua 
melhor utilização. 
Obs.: nº 9 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; oficio registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 104-104v.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5914.  1784, Janeiro, 26, [Lisboa] 
CARTA RÉGIA (minuta) da rainha D. Maria I, ao governador e capitão-general de Angola, Barão de Moçâmedes, 
[José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ordenando como proceder com os 
réus nos casos de crime de homicídio voluntário, de roubos nas ruas e nas casas da cidade, de ataques aos 
viajantes nas estradas públicas e nos caminhos do sertão.  
AHU-Angola, cx. 68, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5915.  1784, Janeiro, 27, [Lisboa] 
CARTA RÉGIA da rainha D. Maria I, ao governador e capitão-general de Angola, Barão de Moçâmedes, [José de 
Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ordenando como proceder em relação às 
desordens que se praticavam com a arrecadação dos bens dos defuntos e ausentes e em relação aos benefícios 
dos credores e sócios dos negociantes falecidos.  
AHU-Angola, cx. 68, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5916.  1784, Janeiro, 28, Samora Correia  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o ajudante na praça de Macapá (Brasil), Vicente José Ferreira, no 
posto de tenente do regimento de infantaria de Angola.  
AHU-Angola, cx. 68, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5917.  1784, Fevereiro, 2, Salvaterra de Magos 
CARTA RÉGIA da rainha D. Maria I ao governador e capitão-general de Angola, Barão de Moçâmedes, [José de 
Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ordenando o estabelecimento de uma 
alfândega em Angola, em substituição da que fora instituída por carta régia de 17-11-1761, nomeando-se 
interinamente, para juiz da mesma, o ouvidor-geral Francisco Xavier de Lobão Machado Pessanha; bem como a 
criação de uma casa de Despacho para o Presídio e porto de Benguela com pauta e regimento acomodado às 
circunstâncias, situação e práticas daquela região.  
AHU-Angola, cx. 68, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5918.  1784, Fevereiro, 6, Salvaterra de Magos 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro ao João da Cunha D’Eça 
ordenando o envio de fardamento para os regimentos de infantaria, cavalaria e artilharia de Angola, através da 
nau [Nossa Senhora de] Belém que seguia para aquele reino.  
AHU-Angola, cx. 68, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5919.  1784, Fevereiro, 7, Lisboa 
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando, doutor José Rodrigues Martins, por indicação do novo governador e 
capitão-general  de Angola, Barão de Moçâmedes; com o ordenado de seiscentos mil réis por ano, pagos pela 
Junta da Fazenda de Angola, com a obrigação de curar além do corpo militar daquele reino, os doentes do 
hospital de Luanda e de abrir escola de medicina. 
Anexo: Bilhete. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 19, 16. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5920.  1784, Fevereiro, 8, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e 
capitão-general de Angola, Barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares 
de Albergaria], remetendo relação das patentes para postos vagos, e ordenando a supressão daqueles que mais 
serviam para acomodar afilhados.  
Obs.: nº 13 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; oficio registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 107-107v. Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5921.  1784, Fevereiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, reportando, na sequência da sindicância feita ao ex-ouvidor de 
Angola, Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, o clima de intriga e de discórdia que existiu entre este e o 
defunto governador, José Gonçalo da Câmara.  
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5922.  1784, Fevereiro, 9, Salvaterra de Magos  
OFÍCIO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros], visconde de Vila Nova de Cerveira, [Aires de Sá e 
Melo], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a providência tomada 
em relação ao novo governador de Angola Barão de Moçâmedes que ocupava ao mesmo tempo um cargo 
político e militar; autorizando o soldo atribuído ao cirurgião Manuel da Cruz e a petição do médico José Rodrigues 
Martins, para se rever os autos na Casa da Suplicação, antes de partir para Angola. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5923.  1784, Fevereiro, 9, Salvaterra de Magos  
OFÍCIO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros], visconde de Vila Nova de Cerveira, [Aires de Sá e 
Melo], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a renúncia do Bispo de 
Angola [frei Luís da Anunciação Azevedo] e a indigitação de D. Alexandre de [Sagrada] Família, ainda Bispo de 
Malaca, para o seu lugar. 
 Obs.: correspondência do reino. Anexo: Ofício e ofício (cópia). 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 22, 36,37. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5924.  1784, Fevereiro, 11, Salvaterra de Magos 
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o cirurgião João António Damasceno para a Benguela. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5925.  1784, Fevereiro, 11, Salvaterra de Magos 
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o cirurgião Manuel da Cruz para a Angola, com a obrigação de assistir 
os doentes do hospital militar e Misericórdia. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5926.  1784, Fevereiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola e governador interino, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, reportando em que condições fora 
votada a liberdade do degredado Bernardo Nunes Portela, que em breve chegaria à Corte; referindo os 
progressos no estabelecimento de Cabinda e o desvio do comércio local para o porto de Molembo; sobre a 
necessidade de se expulsar os navios estrangeiros. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5927.  1784, Fevereiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda, Pedro Álvares de Andrade, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, reportando factos e impressões 
colhidas da viagem que realizara a Cabinda, tais como as suas gentes e a fertilidade das terras, as guerras contra 
os portugueses e a presença francesa; dando conta dos conflitos e querelas com os restantes membros da junta 
governativa interina, o escorbuto que atacava os soldados da sua guarnição cuja causa atribuía aos víveres 
salgados, ardidos ou podres. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5928.  1784, Fevereiro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do nomeado governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e 
Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, remetendo apontamentos e reflexões sobre o estado do governo de Angola; 
solicitando ordens para iniciar a sua actividade naquele reino. 
Obs.: Aguarda outros documentos (n.ºs. 1e 2). Anexo: cartas régias n.ºs 3, 5,6,7, carta régio (minuta) n.º 4, aviso 
(minuta) nº 8. 
 AHU-Angola, cx. 68, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5929.  1784, Fevereiro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola e governador interino, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo para o Reino segunda via 
dos documentos pertencentes à Cabinda; e uma gaiola com um lobo. 
Anexo: ofícios (cópias) e mapa. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 30, 34. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5930.  1784, Fevereiro, 17, Lisboa  
OFÍCIO do procurador da Coroa João Pereira Ramos de Azevedo Coutinho, ao [secretário de estado da Marinha 
e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o regresso do Bispo de Angola [frei Luís da Anunciação Azevedo] 
para o Reino e a indigitação do Bispo de Malaca, em sua substituição.  
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5931.  1784, Fevereiro, 17, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) da [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e 
capitão-general de Angola, Barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares 
de Albergaria], autorizando introdução de pólvora e armas no sertão para facilitar o comércio e anular a 
concorrência das nações estrangeiras, observando-se porém as cautelas e precauções determinadas nos alvarás 
de 9 de Julho de 1754, de 13 de Julho de 1778 e do 1º de Outubro de 1778. 
Obs.: nº 10 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; oficio registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 105v-106. Anexo: alvarás. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5932.  1784, Fevereiro, 17, Lisboa  
AVISO (minuta) da [secretaria de estado da Marinha e Ultramar], ao governador e capitão-general de Angola, 
Barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], sobre o 
envio das relações dos conhecimentos do géneros a embarcar no navio nossa Senhora de Belém, para se fardar 
os regimentos de Infantaria, Companhias de Cavalaria e Artilharia de Angola.  
Obs.: nº 15 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 108v-109. Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71, cx.68, doc. 9.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5933.  1784, Fevereiro, 17, Lisboa  
AVISO (minuta) da [secretaria de estado da Marinha e Ultramar], ao governador e capitão-general de Angola, 
Barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], remetendo 
relações dos géneros provenientes do Arsenal da Marinha.  
Obs.: nº 16 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 109. Anexo: mapas e recibo.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71, cx. 68, doc. 9.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5934.  1784, Fevereiro, 17, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) da [secretaria de estado da Marinha e Ultramar], ao governador e capitão-general de Angola, 
Barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], remetendo 
lista das petições feitas pelos bacharéis: António José da Silva, Bonifácio da Silva Vieira, José Matias da Silveira, 
Félix Correia de Araújo e José Plácido Correia de Brito, contra o ouvidor Joaquim Manuel Garcia [de Castro 
Barbosa] e o juiz de fora, Anacleto José da Mota, solicitando parecer do seu sucessor.  
Obs.: nº 20 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; oficio registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 110v. Anexo: lista.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5935.  1784, Fevereiro, 18, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) da [secretaria de estado da Marinha e Ultramar], ao governador e capitão-general de Angola, 
Barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], sobre a 
herança deixada por um morador rico da cidade de Luanda, Gaspar Alvares, aos Jesuítas para a construção de 
um seminário. 
Obs.: nº 14 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; oficio registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 108-108v. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5936.  1784, Fevereiro, 18, Salvaterra de Magos 
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o furriel Maurício Luís de Melo, no posto de alferes do regimento de 
infantaria de Angola, por tempo de seis anos. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5937.  1784, Fevereiro, 20, lisboa 
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o cadete do regimento de infantaria de Faro, Joaquim José de Sales 
Gameiro, no posto alferes do regimento de infantaria de Angola, por tempo de seis anos. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5938.  [1784], Fevereiro, 20, Lisboa  
AVISO (minuta) da [secretaria de estado da Marinha e Ultramar], ao ouvidor geral de Angola, Francisco Xavier de 
Lobão Machado Pessanha dando instruções para incluir uma representação e demais papéis, no processo da 
residência manda instaurar contra José Pinheiro de Morais. 
Obs.: nº 36 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 116. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5939.  1784, Fevereiro, 26, Salvaterra de Magos 
AVISO (minuta) do visconde de Vila Nova de Cerveira, [Aires de Sá e Melo], ao [secretário de estado da Marinha 
e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando instruções para o embarque do bispo [D. Alexandre da Sagrada 
Família Ferreira da Silva], para Angola. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5940.  [ant. 1784, Março, 2, Benguela] 
REQUERIMENTO António de Sousa Portela, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente no posto de 
tenente-coronel de ordenança da cidade de São Filipe de Benguela, nomeado pelo governador e capitão-general 
de Angola, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, alegando que a mesma patente já tinha sido concedida aos 
seus antecessores Inácio Rodrigues da Cruz, e Francisco Rodrigues da Silva.  
Anexo: requerimento e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5941.  1784, Março, 3, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao Bispo de Angola 
frei Luís da Anunciação e Azevedo Bispo de Malaca, eleito para Angola, D. Alexandre da Sagrada Família 
Ferreira da Silva, de autorização do seu pedido de renúncia e dos procedimentos junto da Corte de Roma para 
nomeação do seu sucessor, D. Alexandre da Sagrada Família Ferreira da Silva.  
Obs.: nº 32 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; oficio registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 114v-115v. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5942.  1784, Março, 4, [Lisboa] 
AVISO (minuta) do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao barão de 
Moçâmedes, remetendo e solicitando parecer sobre petição de Tomé Couceiro Viana, morador da cidade de 
Luanda, para citar o juiz de fora, Anacleto José da Mota, por injúrias e violências intentadas por este, contra si. 
 Obs.: nº 21 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 111. Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71, cx. 68, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5943.  1784, Março, 6, [Lisboa] 
Instruções e ordens (minutas) do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao 
barão de Moçâmedes, nomeado governador e capitão-general  de Angola, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria].  
Obs.: ver em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 68-69v, 23-03-1784. Anexo: 
instruções. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 39, 55. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5944.  1784, Março, 9, [Lisboa] 
AVISO (minuta) do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao barão de 
Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], nomeado governador 
e capitão-general  de Angola, ordenando o acompanhamento dos trabalhos sobre História Natural, que os 
naturalistas, Joaquim José da Silva, Ângelo Donati e José António, riscador, deveriam realizar em Angola. 
Obs.: registo nº 18, Primo; nº 18 Segundo; AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 109v-
110v. Anexo: aviso 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5945.  1784, Março, 9, Lisboa  
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao barão de 
Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ordenando que a 
companhia de artilharia proveniente do Rio de Janeiro recebesse os mesmo soldo que auferia naquela capitania. 
Obs.: nº 12 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 106v. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5946.  1784, Março, 11, [Lisboa] 
AVISO (minuta) do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao barão de 
Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ordenando 
nomeação de Bernardo de Oliveira no posto de sargento de infantaria. 
Obs.: nº 29 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 113v. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5947.  1784, Março, 11, [Lisboa] 
AVISO (minuta) do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao coronel do 
regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda, Pedro Álvares de Andrade, sobre o envio de um 
caixote contendo os regulamentos de infantaria solicitados. 
Obs.: nº 37, da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 116-116v. Anexo: recibo, lembrete. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5948.  [ant. 1784, Março, 11, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Luís Prates Matoso da Câmara, José Dias Vieira e outros moradores da cidade de Luanda, 
à rainha [D. Maria I], solicitando providências justas que acautelassem os seus direitos, uma vez que foram 
julgados e sentenciados sem direito a apelação régia, com base numa lei para cristão da terra, escravos, gentios 
e portugueses, mas não para moradores nobres.  
Anexos: requerimento, certidões. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5949.  [ant. 1784, Março, 13, Lisboa] 
REQUERIMENTO dos nomeados cirurgiões de [Luanda] e Benguela, João António Damasceno e Manuel da 
Cruz, à rainha [D. Maria I], solicitando que se dignasse mandar passar as suas cartas, isentos do pagamento dos 
direitos, por serem militares e ainda não terem recursos. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5950.  [ant. 1784, Março, 13, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Anselmo da Fonseca Coutinho, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente no 
posto coronel dos auxiliares de Massangano, passada pelos governadores interinos de Angola: Bispo D. Luís da 
Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, coronel de infantaria João 
Monteiro de Morais, vago por falecimento de Caetano Matias Leitão. 
Anexo: carta patente 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5951.  [ant. 1784, Março, 15, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Lázaro Cardo Amado, à rainha [D. Maria I] solicitando licença para se descolar com a sua 
família para Caldas da Rainha, por motivos de saúde.  
Anexos: certidão. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5952.  1784, Março, 15, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao barão de 
Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ordenando que se 
desfizesse a troca que se fizera com uns caixotes de fardamentos para Angola, na sua passagem pelo Rio de 
Janeiro. 
Obs.: nº 17, da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 109-109v.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5953.  1784, Março, 15, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao barão de 
Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ordenando que se 
observasse em Angola os mesmos regulamentos e leis militares aplicadas no Reino.  
Obs.: nº 11, da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 106-106v. Anexo: recibo, lembrete. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5954.  1784, Março, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do naturalista e secretário do governo de Angola, Joaquim José da Silva, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta das dificuldades vividas e dos resultados obtidos 
nas suas viagens por Angola (Dande, Cabinda), em busca dos materiais necessários para realização dos 
trabalhos de Historia Natural; remetendo amostras de petróleo, retirados de uma mina de breu, próximo do rio 
Dande.  
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 45, 47. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5955.  1784, Março, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor-geral e governador interino de Angola, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha reflectindo 
sobre os hábitos e costumes em Angola nomeadamente: o predomínio do uso da língua Ambundo entre os 
brancos e a adopção dos trajes africanos pelas mulheres brancas; referindo a necessidade de escolas para a 
mocidade e melhoria dos salários dos mestres da cadeira de gramática latina; propondo a eliminação do ofício de 
escrivão das marcas e o seu rendimento aplicado na formação de mestres; sobre a intriga, a difamação, calúnia, 
e o abuso do poder de alguns governadores; os conflitos entre os ministros da justiça (juiz de fora e ouvidor), a 
falta de oficiais competentes na secretaria do governo, entre outros. 
Anexo: lembrete. 
 AHU-Angola, cx. 68, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

5956.  1784, Março, 21, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO de Luís António Sarmento da Maia ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro cumprimentando e reiterando a sua vontade em merecer o posto que ocupava.  
AHU-Angola, cx. 68, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5957.  1784, Março, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO dos membros do governo interino: Bispo de Angola frei, Luís da Anunciação e Azevedo, e ouvidor-geral, 
Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o estabelecimento em Cabinda, referindo a concorrência no comércio de escravos exercida pelas 
nações estrangeiras, o contrabando de marfim feito por João de Oliveira e seu cúmplice, os desertores do catraio 
da companhia de Pernambuco, as tentativas de afastamento dos navios estrangeiros dos portos de Cabinda, 
Molembo e Loango, a proposta de aliança com o rei do Congo para esse propósito; sugerindo construção de mais 
fortes na costa norte; sobre o clima e fertilidade dos solos de Cabinda, o estado do entrincheiramento e os seus 
efectivos; alertando para a presença de navios franceses junto aos rios Ambres (Ambriz) e Loge.  
AHU-Angola, cx. 68, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5958.  1784, Março, 22, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO tenente-coronel Manuel António Tavares ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro reiterando a sua vontade de regressar ao Reino, após 20 anos de serviço em Angola. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5959.  [ant. 1784, Março, 23, Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão de artilharia [da guarnição de Luanda], Miguel Pires de Carvalho Emaús, natural, 
morador, povoador e casado na cidade de Luanda, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente no 
posto de capitão de artilharia da guarnição de Luanda, passada pelos governadores interinos de Angola: Bispo D. 
Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, coronel de infantaria 
João Monteiro de Morais; solicitando ainda, que fosse ordenado ao governo a restituição da sua companhia e 
respectivo soldo; alegando que fora indevidamente substituído no posto, pelo tenente agregado Manuel António 
Mourão.  
Anexo: Requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5960.  1784, Março, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO dos membros do governo interino: Bispo de Angola frei, Luís da Anunciação e Azevedo, e ouvidor-geral, 
Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo ofícios, e ordens constantes no regimento para o estabelecimento de Cabinda acerca dos 
resultados da visita efectuada pelo coronel Pedro Álvares de Andrade à Cabinda, respectivamente: anexo 1º e 2º 
referem a acção falhada de ataque aos negros do país e contra os navios das nações estrangeiras; anexos 3º, 4º 
5º corroboram os documentos anteriores; anexo 6.º resposta de confirmação da falta de efectivos para 
concretização da referida acção; anexo 7º considera o entrincheiramento como uma praça regular e frequentada 
por estranhos; anexo 8.º sobre o prosseguimento da construção da fortaleza e moral da tropa; anexo 9.º a relação 
com os negros do país; anexo 10.º tentativa de envangelização do Mambuco Mamangoi; anexo 11.º sobre a falta 
de mantimentos e o estado de exaustação dos comandantes; anexos 12.º e 13.º sobre o comportamento e as 
medidas autoritárias do coronel Pedro Álvares de Andrade l; anexo 14º ordenando acções contra os negros do 
país e contra os navios das nações estrangeiras. 
Anexo: ordens, abaixo-assinado.  
AHU-Angola, cx. 68, doc. 51,52, 23; cx. 67, doc: 12,13,11,20,23,41, 44 e 45. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5961.  1784, Março, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor-geral e governador interino de Angola, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a má relação com outro membro 
da junta governativa, coronel Pedro Álvares de Andrade; remetendo cópia de uma carta do mesmo, como prova 
da sua queixa.  
Anexo: ofício.  
AHU-Angola, cx. 68, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5962.  1784, Março, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda, Pedro Álvares de Andrade, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, relatando a visita realizada entre 5 de 
Novembro e 1 de Janeiro de 1784 ao acampamento de Cabinda; sobre a participação na acção de punição dos 
ataques intentados pelos negros, a organização das tropas; descrevendo o clima, as gentes, a fertilidade das 
terras, a presença francesa; referindo os conflitos com os restantes membros da junta governativa, e o escorbuto 
que atacava os soldados da sua guarnição. 
Anexos: relatórios, ordem (duas vias). 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 54, cx. 69, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5963.  1784, Março, 24, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do capitão de granadeiros de Luanda, Álvaro de Carvalho Matoso, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo, através de José Fernandes, no navio Jesus Maria José, 
comandado pelo capitão Francisco dos Santos Silva, caixas com produtos sobre História Natural, insectos e 
desenhos de Angola pertencentes ao naturalista Ângelo Donati, que faleceu pouco tempo depois de chegar; 
enviando igualmente, uma de relação sua, de algumas drogas e remédios que se usavam naquela conquista. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5964.  1784, Março, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO dos membros do governo interino: Bispo de Angola frei Luís da Anunciação e Azevedo, e ouvidor-geral 
Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, dando conta das acções tomadas após a partida da expedição de Cabinda: reparação dos armamentos 
da capital e dos presídios, sobre falta de munições, necessidade de armar a fragata de Luanda e de se prover a 
Ribeira [das naus] com remadores; sobre a rebelião dos Negros nos caminhos de Cassange e Ganguela, Bondo 
e Dondo; dos ataques do Libolo e Quissama; sobre a expedição de ordens circulares a vários distritos para juntar 
forças para combater a rebelião; mencionando a apreensão da pólvora aos negociantes; acerca da falta de 
fardamento nos presídios; remetendo mapas, um da costa de Angola, Loango, sertão e outro do 
entrincheiramento de Cabinda; sobre o estado do comércio de escravos. 
Obs.: não consta os anexos referidos no ofício. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5965.  [ant. 1784, Março, 26, Luanda] 
REQUERIMENTO de Lázaro Cardoso Amado, à rainha [D. Maria I] solicitando confirmação no posto de coronel 
de ordenanças da cidade de Luanda, nomeado pelos governadores interinos: Bispo de Angola frei Luís da 
Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, e coronel do regimento de 
infantaria da guarnição da cidade de Luanda Pedro Álvares de Andrade, tal como acontecera com os seus 
antecessores, conforme comprovativos em anexo. 
Anexo: requerimentos e cartas patentes. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5966.  [ant. 1784, Março, 27, Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado professor de gramática latina de Luanda, Paulo José de Loureiro Sousa e 
Menezes, natural da vila de S. Pedro do Sul, Comarca de Viseu, à rainha [D. Maria I], solicitando pagamento dos 
soldos a contar do tempo do seu embarque de Lisboa. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5967.  1784, Março, 29, São Salvador do Reino do Congo  
OFÍCIO dos membros da missão do Congo: vigário geral, frade Rafael de Castelo de Vide e padre missionário, 
André do Couto Godinho, dando conta da visita à corte do rei do Congo acerca da proposta para o 
estabelecimento de um tratado de amizade e de aliança com vista obtenção de autorização de passagens pelas 
suas terras, para o comércio em outros portos fora da baía de Cabinda; informando que o rei não tinha meios 
para garantir a passagem sem perigos, mas que aceitava a aliança de amizade, sugerindo soluções para se fazer 
comércio a partir da sua corte.  
AHU-Angola, cx. 68, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5968.  1784, Março, 31, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) da [secretaria de estado da Marinha e Ultramar], ao barão de Moçâmedes, [José de Almeida e 
Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ordenando pagamento do soldo do nomeado 
professor de gramática latina, Paulo José de Loureiro Sousa e Meneses, desde o dia do seu embarque. 
Obs.: nº 30, da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 114. Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71, cx. 68, doc. 60.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5969.  1784, Abril, 2, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao barão de 
Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], remetendo relação 
dos missionários e um donato* que seguiriam para Angola, e as providências que se deviam tomar a respeito. 
Obs.: nº 25, da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 112-112v. Anexo: recibo, lembrete. *donato: sm (lat donatu) 1. Leigo que servia 
num convento e usava o hábito de frade, michaelis.uol.com.br/moderno/português/ (03-06-2016). Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5970.  1784, Abril, 2, Lisboa  
AVISO (minuta) do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, ao barão de 
Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ordenando que se 
numerasse e se fizesse uma relação dos ofícios a enviar para o Reino.  
Obs.: nº 27, da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 113. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5971.  1784, Abril, 2, Lisboa  
CARTA RÉGIA (minuta) da rainha [D. Maria I], para o senado da Câmara de Luanda ordenando que dessem 
posse ao novo governador e capitão-general de Angola. 
Obs.: nº 28, da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 113v. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5972.  1784, Abril, 2, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao Bispo de 
Malaca, eleito para Angola, D. Alexandre da Sagrada Família Ferreira da Silva, remetendo relações e instruções 
sobre modo de selecção, subsídios e soldos; acomodação, distribuição pelas missões nos diferentes presídios, 
tempo de serviço, tutela, benefícios e promoções, para os missionários enviados para Angola. 
Obs.: nº 33, da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 115. Anexo: relação, instruções, lembretes  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5973.  [ant. 1784, Abril, 2, Luanda] 
REQUERIMENTO do Bispo de Malaca, eleito para Angola, D. Alexandre da Sagrada Família Ferreira da Silva, à 
rainha [D. Maria I], solicitando o colégio que foi dos jesuítas para funcionar como seminário para educação da 
mocidade, cuja reparação contaria com a caridade dos moradores ricos de Luanda e Benguela. 
Obs.: inclui mais 6 requerimentos cujas petições estão resumidas num lembrete, como se segue:2- aumento da 
sua côngrua; 3- o aumento da côngrua dos cónegos; 4- pedido de duas capelas, na Ilha Terceira para socorrer do 
estado de indigência dos seus familiares; 5- Reparação da Igreja Catedral que se encontrava em ruínas; 6- 
licença para ordenação de sacerdotes; solicitando envio de ornamentos, capas, missais e frontais. 
 Anexos: requerimentos, lembretes, certidão, relação.  
AHU-Angola, cx. 68, doc. 64, 68. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5974.  1784, Abril, 2, Lisboa  
AVISO (minuta) do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, ao barão de 
Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ordenando que fosse 
entregue ao Bispo o colégio que pertencera aos Jesuítas, para o estabelecimento de um seminário. 
Obs.: nº 26, da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 113.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5975.  1784, Abril, 2, Lisboa  
AVISO (minuta) do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, ao Bispo de Malaca, 
eleito para Angola, D. Alexandre da Sagrada Família Ferreira da Silva, sobre as instruções que dera ao 
governador para que lhe fosse entregue o colégio que pertencera aos Jesuítas, para o estabelecimento de um 
seminário. 
Obs.: nº 34, da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 115v. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5976.  1784, Abril, 2, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao desembargador 
Francisco Xavier de Lobão Machado Pessanha, ouvidor de Angola, sobre determinação régia para se manter a 
sua antiguidade assim como o pagamento do ordenado e propinas da Relação do Rio de Janeiro. 
Obs.: nº 35 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; oficio registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 115v-116.  
 AHU-Angola, cx. 69, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5977.  1784, Abril, 2, Lisboa  
AVISO (minuta) do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, ao vice-rei do Brasil, 
Luís de Vasconcelos e Sousa, dando instruções relativa à viagem em que seguiam o governador e capitão-
general, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], 
ordenando que se providenciasse o abastecimento da nau, conforme as relações inclusas. 
Anexo: relações (minutas). 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 62, 63. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5978.  1784, Abril, 3, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao barão de 
Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], sobre o envio das 
chaves dos caixotes contendo presentes para o rei e magnates do Congo. 
Obs.: nº 24 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; oficio registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 111v-112.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71.  
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

5979.  1784, Abril, 4, São Salvador do Reino do Congo  
ATESTAÇÃO do perfeito e missionário apostólico capuchinho italiano, capelão do estabelecimento de Cabinda, 
frei Lucas de Rocca Branco certificando a existência de mortos e muitos doentes no hospital de Santa Maria de 
Cabinda.  
AHU-Angola, cx. 68, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5980.  1784, Abril, 5, Lisboa  
AVISO (minuta) do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, ao barão de 
Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], remetendo lista dos 
voluntários e presos a embarcar na nau de guerra Nossa Senhora de Belém.  
Obs.: nº 31 da lista existente em AHU-Angola, cx. 69, doc. 68; oficio registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS 
PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 114. Não consta a referida relação. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5981.  [ca. 1784, Abril, 5, Lisboa]  
LISTA das instruções e ordens o nomeado governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes [José 
de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria]. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5982.  [ca. 1784, Abril, 5, Lisboa]  
RELAÇÃO dos missionários, oficiais militares e médicos que embarcaram na nau de guerra Nossa Senhora de 
Belém para Angola. 
Angola, cx. 69, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5983.  1784, Abril, 6, [Lisboa] 
RELAÇÃO das ajudas de custo pagos aos seguintes elementos que embarcaram para Angola: alferes Manuel 
Luís de Melo e Joaquim José de Sales, religiosos de Santo Agostinho, frei José do Sacramento e frei José de 
Torres, capitão João Ribeiro de Sousa, e um donato, Inácio da Conceição. 
Anexo: recibos. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5984.  1784, Abril, 10, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], ao governador de Benguela, 
Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, ordenando que mandasse assentar praça de cadete numa 
das companhias de Benguela, seu sobrinho, João Xavier de Sousa Pizarro de Quevedo. 
 Obs.: registo nº 38, AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 69v.  
 AHU-Angola, cx. 68, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5985.  [ant. 1784, Abril, 10, Forte de Santa Maria de Cabinda] 
REQUERIMENTO do capitão Laurentino de Azevedo Moura Girão, à rainha [D. Maria I], solicitando o cargo do 
governo de (Benguela) que se encontrava vago. 
Anexo: atestações. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5986.  1784, Abril, 13, Forte de Santa Maria de Cabinda  
OFICIO do tenente-coronel de infantaria, inspector e comandante das forças para expedição de Cabinda, Luís 
Cândido Cordeiro Pinheiro, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando 
conta do estado do estabelecimento de Cabinda, nomeadamente: a falta de uma dieta variada e de remédios 
para a tropa, como atestam as certidões inclusas; a impossibilidade de iniciar um ataque para castigar os Negros 
de Cabinda por falta de efectivos suficientes; remetendo mapa do plano da tropa existente; a continuada e 
numerosa concorrência dos navios estrangeiros e o desvio do comércio do sertão para o porto de Molembo.  
Anexo: abaixo-assinado e informação. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 73,72,59, 66,67; cx. 66, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5987.  1784, Abril, 16, Forte de Santa Maria de Cabinda  
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra, António Januário do Vale, ao coronel do regimento de infantaria da 
guarnição da cidade de Luanda e governador interino, Pedro Álvares de Andrade, remetendo mapa e relação dos 
efectivos de infantaria e sobre o estado de saúde dos mesmos; informando o estado do estabelecimento de 
Cabinda, nomeadamente: falta de soldados, insuficiência de víveres, pagamentos atrasados dos soldos da tropa. 
Obs.: os documentos referidos neste ofício não constam nesta capilha. 
AHU-Angola, cx. 68, docs. 74. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5988.  1784, Abril, 16, Forte de Santa Maria de Cabinda  
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra, António José Valente, à junta do governo interino: Bispo de Angola frei Luís 
da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, e coronel do regimento de 
infantaria da guarnição da cidade de Luanda Pedro Álvares de Andrade, sobre a partida da fragata Nossa 
Senhora da Graça para o Rio de Janeiro, comandada por António Januário do Vale, da sua substituição no 
comando do Forte de Santa Maria de Cabinda e do inventário deixado pelo seu antecessor; referindo o estado de 
ruína da fragata Nossa Senhora do Carmo, a fuga dos soldados descontentes por falta de pagamento dos seus 
soldos, insuficiência de víveres e outras injustiças na distribuição das tarefas indevidamente remunerados. 
AHU-Angola, cx. 68, docs. 75. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5989.  [ant. 1784, Abril, 20, Benguela] 
REQUERIMENTO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, à rainha 
[D. Maria I], solicitando: 1.º - nomeação de um escrivão efectivo com ordenado suficiente para poder subsistir 
sem dependência de outros negócios, 2.º - permissão e concessão à câmara de Benguela dos mesmos 
privilégios de que gozava os órgãos camarários da cidade de Luanda. 
 AHU-Angola, cx. 68, docs. 76. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5990.  [ant. 1784, Abril, 24, Luanda] 
REQUERIMENTO de Luís Prates Matoso da Câmara, cavaleiro professo na ordem de Cristo, e antigo capitão-
mor de Massangano, morador e cidadão da cidade de Luanda, à rainha [D. Maria I], solicitando provisão para 
assim mover duas acções contra o juiz de fora Anacleto José da Mota.  
Anexo: requerimentos, certidão, bilhetes, lembrete 
AHU-Angola, cx. 68, docs. 78; Ordem 171, 80. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5991.  1784, Abril, 24, [Lisboa] 
LEMBRETE que remete para um aviso enviado ao Arcebispo da Bahia em 24-04-1784 onde se encontra cópia da 
carta da Propaganda Fide ao Núncio de Portugal [Vincezo Ranuzzi] a 22-01-1784, que se faz menção no ofício 
incluso.  
Obs.: refere registo nº 38, mas o correcto é registo nº 39 do códice AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA 
ANGOLA, Cod. 549, fls. 116v. Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 68, docs. 79, 77. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5992.  1784, Maio, 2, Forte de Santa Maria de Cabinda  
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra, António José Valente, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, dando conta da sua substituição no comando do Forte de Santa Maria de Cabinda e 
da partida do seu antecessor, capitão-de-mar-e-guerra António Januário do Vale na fragata Nossa Senhora da 
Graça para o Rio de Janeiro; referindo o inventário de peças de artilharia existente no Forte, e o estado de ruína 
da corveta Invencível; sobre o desvio do comércio para os portos de Molembo e Loango e a concorrência 
exercida pelos navios estrangeiros que se estendia até ao rio Ambriz; mencionando a falta de soldados para a 
guarnição dos navios e solicitando uma mercê tendo em conta o seu tempo de serviço. 
AHU-Angola, cx. 68, docs. 82. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5993.  1784, Maio, 5,   
OFÍCIO de Maurício José Teixeira de Carvalho, intercedendo a favor do padre João Pereira de Carvalho, que fora 
preso e iria como capelão numa nau que seguia para Angola. 
AHU-Angola, cx. 68, docs. 83. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5994.  1784, Maio, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola e governador interino, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, opinando acerca dos factos relatados 
na carta citatória, no auto de devassa de sátira e libelo, a favor do capitão António José da Silva, homem de 
negócio, cidadão e morador da cidade de Luanda, no diferendo contra juiz de fora e provedor, Anacleto José da 
Mota.  
Anexo: carta citatória, auto de devassa de sátira e libelo, carta testemunhável. 
AHU-Angola, cx. 68, docs. 85,84, 87; cx. 67, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5995.  1784, Maio, 25, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do capitão de granadeiros de Luanda, Álvaro de Carvalho Matoso ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre envio da relação de drogas e remédios recolhidos em Angola; 
referindo a sua disponibilidade em continuar a enviar mais informação acerca do assunto sempre que as suas 
tarefas o permitirem dedicar-se à pesquisa e recolha de produtos dos três reinos: mineral, vegetal e animal. 
AHU-Angola, cx. 68, docs. 86. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5996.  1784, Maio, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda e membro do governo interino, 
Pedro Álvares de Andrade, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
remetendo mapa da gente que se achava no novo estabelecimento de Cabinda, referindo o estado de saúde da 
tropa, conforme ofício do comandante da expedição, em anexo; informando a partida da fragata Graça para um 
dos portos do Brasil para reparação. 
Anexo: mapas e ofício. 
AHU-Angola, cx. 68, docs. 88. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5997.  1784, Maio, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO dos membros do governo interino: Bispo de Angola frei Luís da Anunciação e Azevedo, e ouvidor-geral 
Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, acerca da viagem da fragata Nossa Senhora da Graça para o Rio de Janeiro para reparação; sobre as 
obras de construção do Forte de Cabinda, da fuga de centenas de soldados armados, das investidas dos negros 
do país e das averiguações ordenadas pelo juiz de fora [Anacleto José da Mota].  
Anexo: ofícios nº 1.º, 2.º, e 4.º. 
AHU-Angola, cx. 68, docs. 89,81. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

5998.  1784, Maio, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA dos membros da Junta do governo interino: Bispo de Angola frei Luís da Anunciação e Azevedo, e 
ouvidor-geral Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ouvidor-geral, à rainha [D. Maria I], acerca da 
nomeação de Manuel Moreira Rangel no posto de capitão de infantaria quando o mesmo ocupava o posto de 
capitão-mor do Golungo. 
Anexo: ofício, requerimento e carta régia. 
AHU-Angola, cx. 68, docs. 91, 90. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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5999.  1784, Maio, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO dos membros do governo interino: Bispo de Angola frei Luís da Anunciação e Azevedo, e ouvidor-geral 
Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo cópia da carta enviada aos missionários do Congo, na nau Jesus Maria José, sobre a defesa 
da costa norte contra as nações estrangeiras e a necessidade de se estabelecer tratados com as autoridades 
locais; referindo envio da resposta do novo rei do Congo, D. Afonso 5º, ex-marquês de Pemba, que substituiu o 
rei D. José I do Congo, falecido em 5 de Janeiro de 1784; sobre o propósito de reatar o comércio com os 
negociantes portugueses e da necessidade de se expulsar os estrangeiros da costa de Cabinda dado a 
concorrência no comércio de escravos; propondo a construção de mais fortalezas no porto de Molembo e do 
Loango e o envio de duas fragatas de guerra para garantir a defesa; envio das armas reparadas para os presídios 
da Pedra do Encoge, Benguela e Caconda e da necessidade de reparação de outras para os restantes presídios; 
aludindo a falta de notícias das operações da Quissama devido facto do exército ser formado por empacaceiros 
(tropa Preta), que desertavam em grande número.  
Anexo: ofício (cópia). 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 92,32. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6000.  [ant. 1784, Junho, 3, Luanda] 
REQUERIMENTO do guarda-mor Manuel Carneiro Coelho, morador no Rio de Janeiro, à rainha [D. Maria I], 
solicitando o perdão da sentença que o condenava ao degredo para Angola por tempo de 10 anos, acusado de 
tentativa crime de homicídio contra seu irmão José Carneiro Coelho e do qual reclamava inocência. 
Anexo: requerimentos e certidões. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6001.  1784, Junho, 5, Rio [de Janeiro]  
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, [D. Alexandre da Sagrada Família Ferreira da Silva] ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, saudando e solicitando o deferimento 
dos seus requerimentos.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6002.  1784, Junho, 5, a bordo da nau de [Nossa Senhora de] Belém 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, dando conta da intenção de enviar ofícios por um a navio à vela que seguia para o Reino. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6003.  1784, Junho, 12, Rio de Janeiro  
OFÍCIO do nomeado governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e 
Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, remendo a situação do estado de governo de Angola, fornecida pelo secretário do 
governo, José Honório de Valadares, durante a sua escala no Rio de Janeiro. 
Obs.: nº 4 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 35) de 8-6-1784 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6004.  1784, Junho, 12, Rio de Janeiro  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, dando conta do estado de saúde dos padres missionários, oficiais militares e degredados, destacando o 
estado de saúde do capitão engenheiro, Florêncio Manuel de Bastos e de alguns presos com escorbuto. 
Obs.: nº 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 35) de 8-6-1784. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6005.  1784, Junho, 12, Rio de Janeiro  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a viagem para Angola: partida de Lisboa a 6 de Abril, o insucesso na atracagem na Madeira, 
prosseguimento da viagem até ao Rio de Janeiro para abastecimento, saída estimada para 20 de Junho e 
previsão de chegada à Angola, no espaço de 15 dias.  
Obs.: nº 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 35) de 8-6-1784. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6006.  1784, Junho, 12, Rio de Janeiro  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, afirmando preferência de gentes para Angola provenientes do Alentejo e Algarve por estes resistirem 
melhor às condições climatéricas daquele reino, do que os naturais da Madeira. 
Obs: nº 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 35) de 8-6-1784. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6007.  1784, Junho, 15, Rio de Janeiro  
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, [D. Alexandre da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, propondo soluções para reparação do 
antigo colégio dos jesuítas que deveria servir como seminário, que se encontrava em estado adiantado de ruína. 
Anexo: ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6008.  1784, Julho, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO dos membros do governo interino: Bispo de Angola frei Luís da Anunciação e Azevedo, e ouvidor-geral 
Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o tratamento que foi dado aos navios que pretenderam entrar no porto de Luanda: concedida 
licença para atracar aos navios Sardo Vitoria Amado e ao navio francês Hipopotame por necessitarem de 
reparação para além de mantimentos, e negada a licença aos navios franceses Delphim Real e outro proveniente 
de Nantes, sendo-lhes, no entanto prestada a assistência a bordo, em víveres, através dos negociantes Manuel 
Barbosa Coutinho e António José Carlos, tal como referem os anexos. 
Anexos: nºs 1 e 4- relação, nºs 2 e 3 - ofícios, nº 5- certidão. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 14, 10 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6009.  1784, Julho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO dos membros do governo interino: Bispo de Angola frei Luís da Anunciação e Azevedo, e ouvidor-geral 
Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre os desertores que se refugiaram no navio Neptuno de bandeira inglesa, no porto de Molembo e 
sobre o escorbuto que afectava os soldados da guarnição, os artífices e operários, por falta de alimentos frescos; 
afirmando existir armas suficientes para os presídios do sertão, mas faltar de fardas e fardetas; mencionando o 
desenvolvimento da guerra da Quissama comandada pelo capitão Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, e os 
ataques dos Negros da Ginga, Holo e outros agregados aos feirantes das Feiras do Bondo e Ganguela; referindo 
que o comércio de escravos prosseguia sem entraves, estando de partida vários navios em direcção à Bahia. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6010.  1784, Julho, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral e governador interino, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo cópia autenticada do inventário dos efeitos 
que se salvaram do navio francês, Arquiduquesa Maria Cristina, que foram vendidos em hasta pública, para o 
apuramento dos direitos a pagar neste porto; sobre o aumento do preço dos escravos motivada pela afluência de 
navios que chegavam ao porto de Luanda.  
Anexo: inventário. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6011.  1784, Agosto, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral e governador interino, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo o último oficio proveniente de Cabinda 
sobre os acontecimentos e o abandono do forte pelos oficiais da expedição; sobre o ataque das três fragatas 
francesas; e a chegada da corveta Postilhão com mantimentos; a capitulação; a prisão dos oficiais à chegada à 
Luanda e a suspensão do envio de víveres e material de construção; a partida da fragata Nossa Senhora da 
Graça para Rio de Janeiro, do capitão-de-mar-e-guerra António Januário do Vale, sem autorização prévia de 
Luanda; sobre os limites reconhecidos pelas nações estrangeiras para se comercializar. 
Anexos: relações, autos, ofícios, proposições. Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1; cx. 69, doc. 4, 11, 12 e 13; cx. 66, doc. 70.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6012.  1784, Agosto, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral e governador interino, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta dos relatos dos acontecimentos de 
Cabinda, pelo capitão António José Valente, sobre a pretensão dos franceses em atacar o estabelecimento, 
chegada à Luanda dos oficiais tenente-coronel engenheiro Luís Cândido [Furtado], sargento-mor António Máximo 
e tenente de infantaria José António da Costa, mais cerca de cem soldados da fragata Luanda. 
AHU-Angola, cx. 69, docs. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6013.  [ant. 1784, Agosto, 14, Luanda] 
REQUERIMENTO dos vendedores de molhados: José da Silva Maia Ferreira, Inácio José Gomes, Mateus da 
Penha Recardes, António da Cunha, Manuel Mendes, António José Rodrigues, Manuel Francisco Dias, José dos 
Santos Maia, e Pelujão, ao Senado da Câmara, solicitando a abolição do emolumento cobrado pelo escrivão da 
almotaçaria, alegando que se tratava de uma duplicação, pois já pagavam pelo registo da licença do comércio 
dos molhados ao escrivão do Senado Câmara.  
Obs.: correspondência local. Anexo: requerimentos, certidões, alvará de folhas corridas, lembretes, ofícios. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6014.  [ant. 1784, Agosto, 19, Luanda] 
REQUERIMENTO do reverendo padre e de mais religiosos do convento da ordem Terceira de São Francisco de 
Angola, à rainha [D. Maria I] solicitando provisão dirigida ao juiz de fora, a fim de serem autorizado a proceder 
registo e demarcação dos seus bens de forma a arrecadarem as rendas devidas e evitar o descaminho dos 
mesmos. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6015.  1784, Agosto, 27, Belas  
OFÍCIO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros], visconde de Vila Nova de Cerveira, [Aires de Sá e 
Melo], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informado que aguardava 
pelos papéis do navio que deu a costa em Angola, cujos efeitos que se salvaram foram empregues na compra de 
negros para o Brasil.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6016.  1784, Setembro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
ATESTAÇÃO do coronel Pedro Álvares de Andrade da Cunha Azevedo Vasconcelos, certificando as más 
condições de saúde das tropas da expedição, assim como o descontentamento dos mesmos, perante as 
dificuldades vividas em Cabinda.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6017.  1784, Setembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, [D. Alexandre da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os privilégios dos missionários 
capuchinhos referidos nas cartas do Núncio Apostólico, cardeal Antonelle. 
Anexo: oficio (cópia). 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
  

6018.  1784, Setembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, informando a chegada da fragata Graça à Bahia e do envio da nau [Nossa Senhora de] Belém para o Rio 
de Janeiro com uma remessa de marfim; referindo a reparação da fragatinha Luanda, comandada pelo tenente 
António José Valente, para a protecção da costa e refrear o contrabando dos estrangeiros. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6019.  1784, Setembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre os falecimentos do naturalista, Angelo Donati, e do desenhador, José António, e do juiz de fora 
José Anacleto da Mota; solicitando o envio de outro desenhador; e a substituição urgente do juíz, aludindo 
necessidade de se proceder a devassa sobre a decisão da guerra da Quissama, numa altura em quando os 
esforços deviam estar voltados para o estabelecimento de Cabinda; sugerindo como próximo ouvidor de Luanda, 
o juiz de fora de Benguela, Rafael José de Sousa Correia de Melo; sobre a apreensão de um cavalo-marinho e 
dois peixes-mulheres* no rio Quanza.  
Obs.: nº 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 35) de 08-10-1784;* peixe-mulher 
designação comum aos mamíferos aquáticos, sirénios, os dugongos, mas da família dos triquequídeos. Wikipédia 
07-12-2015. Anexo. Ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6020.  1784, Outubro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do tenente-coronel de infantaria, inspector e comandante das forças para expedição de Cabinda, Luís 
Cândido Cordeiro Pinheiro, ao governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida 
e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], remetendo as cartas do comandante do navio 
francês e os originais dos ofícios sobre a invasão francesa ao estabelecimento de Cabinda, para se mandar tirar 
residência à sua conduta; referindo em sua defesa, o zelo e dedicação no cumprimento da missão que lhe fora 
incumbida. 
Obs.: nº 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D… (antiga cx. 69, doc. 35) de 08-10-1784; não inclui os 
anexos referidos no ofício  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6021.  1784, Outubro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a sua chegada à Luanda em 7 de Setembro e tomada de posse no dia seguinte, das primeiras 
providências: envio da fragata Luanda em socorro da tropa vinda de Cabinda, do internamento de parte daquela 
tropa, da recolha dos restantes soldados deixados em Cabinda; sobre a prisão dos signatários da capitulação; 
prometendo remeter mais tarde a sua apreciação e avaliação dos factos ocorridos. 
Obs.: nº 4 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 35) de 08-10-1784; anexo: oficio 
(outra via, de 30-09-1784. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6022.  1784, Outubro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA dos vereadores do Senado da Câmara de Luanda: Manuel Cardoso da Silva, Baltasar da Fonseca do 
Amaral Gourgel e Silva, Félix Correia de Araújo e João Bernardo de Carvalho, à rainha [D. Maria I], acerca da 
dispensa do juramento de preito e homenagem, ao novo governador e capitão-general de Angola, barão de 
Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], de acordo com 
determinação régia. 
 AHU-Angola, cx. 69, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6023.  1784, Outubro, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA dos vereadores do Senado da Câmara de Luanda: Manuel Cardoso da Silva, Baltasar da Fonseca do 
Amaral Gourgel e Silva, Félix Correia de Araújo e João Bernardo de Carvalho, à rainha [D. Maria I], dando conta 
do empossamento do novo governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e 
Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria] na forma do costume instituído. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6024.  1784, Outubro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda]   
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra, António José Valente, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, solicitando-lhe que intercedesse junto da rainha, para que lhe fosse dado a patente 
merecida, pelos 19 anos de serviço e pela nomeação proposta pelo novo governador, para comando da fragata 
Luanda. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 30.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6025.  1784, Outubro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, [D. Alexandre da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a demora da chegada do padre 
António Álvares Teixeira Rodrigues, natural de Minas, e nomeado desde Novembro de 1783 para deão da Sé 
[catedral], de Angola. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6026.  1784, Outubro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [ex-Bispo de Malaca, e Vigário de Angola], [D. Alexandre da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre estado de ruína da Sé Catedral 
de Luanda; propondo a reparação da igreja que foi dos jesuítas por importar menos encargos para Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6027.  1784, Outubro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, [D. Alexandre da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a pouca competência dos 
párocos que com ele vieram para Angola, solicitando o envio de outros com melhor preparação para os presídios, 
alertando para se advertir os prelados regulares para serem mais rigorosos na selecção dos mesmos. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6028.  1784, Outubro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda e ex-membro do governo 
interino, Pedro Álvares de Andrade da Cunha Azevedo e Vasconcelos, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a regulamentação do seu regimento pelo novo governador de 
Angola; referindo o fim do ambiente de intriga reinante no seio do governo interino; sobre o estado de saúde da 
sua tropa, o escorbuto consequência da má alimentação no estabelecimento de Cabinda; atribuindo a 
responsabilidade da guerra da Quissama ao coronel Piedade e ao capitão Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, 
seu antecessor. 
Anexo: lembrete 
AHU-Angola, cx. 69, docs. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6029.  1784, Outubro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão de granadeiros, Álvaro de Carvalho Matoso, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre o envio de produtos medicinais e uma pele de leão, mencionando que a junta 
do governo interino não autorizara a sua ida ao sertão na companhia do secretário do governo e naturalista 
Joaquim José da Silva, por ser o único ajudante de ordens em serviço, remetendo carta recebida do mesmo 
naturalista que se encontrava em Massangano a explorar os produtos para História Natural.  
Anexo: carta particular e ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 33, 40. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6030.  1784, Outubro, 8, Fortaleza São Miguel  
OFÍCIO do sargento-mor António Máximo de Sousa Magalhães ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro relatando os acontecimentos de Cabinda: as relações com as chefaturas locais, os 
ataques e desvio do comércio, para o porto de Molembo, a deserção dos soldados, o escorbuto, reclamando a 
demora das providências dos governadores interinos; mencionado o descontentamento dos oficiais e soldados, a 
chegada a 17 de Junho de duas fragatas francesas, Vénus e Lamprecia, comandadas por Bernard de Marigny, 
juntando-se depois a fragata Anonima, todas bem armadas; sobre a interpelação feita pelo comandante da 
fragata Luanda aos franceses, intimando-os afastarem-se daquele porto, a recusa destes, a convocação de um 
conselho de guerra para se deliberar a solução a adoptar; a rendição e demolição do forte pelos franceses, o 
regresso à Luanda e prisão dos oficiais, referindo o elevado número de mortos por moléstias várias.  
Anexo: ofícios. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6031.  1784, Outubro, 8, Fortaleza São Miguel  
RELAÇÃO dos ofícios do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e 
Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro de 8 de Outubro de 1784. 
Obs.: inclui outra relação referente aos nºs 1,2,3 e 4 remetidas a 12 de Junho de 1784. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6032.  1784, Outubro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o nascimento de seu filho, da saúde da baronesa e da falta de boticário. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6033.  1784, Outubro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, solicitando a vinda dos substitutos do juiz de fora, vago por falecimento de Anacleto José da Mota e do 
ouvidor geral para o lugar de Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha por não considerar útil a sua 
conservação em Angola. 
Obs.: nº 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D… (antiga cx. 69, doc. 35) de 08-10-1784; anexo: ofício 
(outra via), capilhas. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 37, 38. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6034.  1784, Outubro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo o relatório do tenente-coronel Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, relativo aos 
acontecimentos de Cabinda.  
Obs.: nº 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 35) de 08-10-1784. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6035.  1784, Outubro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda e ex-membro do governo 
interino, Pedro Álvares de Andrade da Cunha Azevedo e Vasconcelos, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a recepção dos regulamentos para os oficiais dos seu regimento, da 
criação de uma escola militar e da promoção de Elias Alexandre e Silva no posto de major.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6036.  1784, Outubro, 11, Lisboa  
OFÍCIO do intendente geral da polícia, Diogo Inácio de Pina Manique ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a execução do aviso que ordenava prisão do degredado João Félix, 
também conhecido por Joanico, evadido do presídio de [Caconda], seus dois sócios e o capitão do navio por não 
ter informado que o trazia a bordo da sua embarcação. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6037.  [ant. 1784, Outubro, 16, Luanda] 
REQUERIMENTO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, [D. Alexandre da Sagrada Família Ferreira da 
Silva], e de mais religiosos do convento da ordem Terceira de São Francisco de Angola à rainha [D. Maria I], 
solicitando confirmação a favor do seu irmão, António Bernardo da Silva, da capela que instituiu Filipe de Barros 
na Ilha da Madeira e que se achava vaga por morte de António José Pegado de Bulhões. 
Anexo: carta de lei, requerimentos e certidão.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6038.  1784, Novembro, 10, Lisboa 
INFORMAÇÃO (cópia) assinada por José da Silva Costa, sobre atribuição de soldo aos tambores de artilharia 
conforme se resolvera em junta da Fazenda Real. 
Anexo: informação (outra via). 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 44, 45. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6039.  1784, Novembro, 14, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO tenente-coronel Manuel António Tavares, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, solicitando o seu regresso ao Reino, alegando 21 anos de serviço em Angola e a necessidade de 
socorrer sua mãe e uma irmã donzela. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 46.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6040.  1784, Dezembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre as faltas de água, lenha e pedra na cidade de Luanda; propondo como solução a extensão de um 
braço do rio Quanza até a capital; referindo o estado de conservação das casas, o número excessivos de 
escravos dos naturais nobilitados, solicitando protecção para os mulatos. 
 Obs.: nº 8 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6041.  1784, Dezembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a necessidade urgente de prover a capital dos ministros: juiz de fora e ouvidor, por haver falecido o 
primeiro e por incompatibilidade com ouvidor Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha; realçando o excessivo 
expediente da secretaria, as petições dos negros eclesiásticos, civis e militares, e a falta de oficiais experientes.  
Obs.: nº 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6042.  1784, Dezembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre envio da fragatinha Luanda para o resgate da tropa; e do número de baixas verificados, remetendo 
carta do mestre da embarcação, capitão Manuel Caetano, acerca dos acontecimentos de Cabinda; referindo as 
avarias da fragatinha.  
Anexo: carta. 
Obs.: nº 4A da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784.  
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6043.  1784, Dezembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro remetendo mapa da tropa; sobre o diminuto número da mesma e os seus actos de indisciplina; o 
fornecimento de mantimentos as fortalezas; referindo os requerimentos dos soldados reclamando soldos e 
regresso ao reino; solicitando envio de mais homens para guarnição das fortalezas. 
Obs.: nº 4B da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784. Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6044.  1784, Dezembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o recrutamento de degredados para tropa da expedição de Cabinda, as deserções; solicitando 
indivíduos ociosos das cidades e vilas do Reino para doutrinar e militar em Angola, assim como casais das ilhas a 
quem se daria terras, sementes, ferramentas e algum auxílio. 
Obs.: nº 6 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6045.  1784, Dezembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, referindo estado do governo de Angola; sobre a malograda expedição de Cabinda, a retirada forçosa da 
fragata Graça e da vergonha de expor aos olhos dos franceses a miséria do alojamento; a responsabilidade do 
Bispo e do governo interino; remetendo os papéis do tenente-coronel Luís Cândido Cordeiro [Pinheiro Furtado] e 
intervindo a seu favor, do sargento-mor António Máximo [de Sousa Magalhães] e dos outros oficiais presos; 
referindo que o coronel Pedro Álvares [de Andrade da Cunha Azevedo e Vasconcelos] era um bom militar mas 
péssimo gestor económico. 
Obs.: nº 9 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784; Ver planta 
AHU_CARTm_001D.278. Anexo: ofícios, atestações, proposições. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 50; cx. 66, doc. 87; cx. 67, doc. 60-A. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6046.  1784, Dezembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, referindo que as fortalezas de São Miguel e São Francisco do Penedo necessitavam de reparação, antes 
das chuvas de Março, Abril e Maio.  
Obs.: nº 5 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6047.  1784, Dezembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria,] ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, prometendo proceder inventariação de todos os géneros dos armazéns em 1785; sobre a escassez de 
provisão para Marinha e comércio dos particulares.  
Obs.: nº 7 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6048.  1784, Dezembro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, atribuindo a causa da ruína do comércio em Angola à presença das nações estrangeiras, com ocupação 
da costa norte ou boca do rio Zaire, sugerindo como solução negociação com as Cortes das mesmas ou 
utilização da força. 
Obs.: nº 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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6049.  1784, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, informando que se auto nomeara provedor do hospital da Misericórdia em virtude do estado de miséria 
em esta se que encontrava; referindo os roubos de medicamentos pelo boticário; sugerindo a vinda de dois 
boticários com parte dos soldos pagos pela Santa Casa.  
Obs.: nº 12 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6050.  1784, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo um bando que regulava a venda do marfim. 
Anexo: bando 
Obs.: nº 11 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6051.  1784, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra, António José Valente, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre a sua nomeação para comandante da fragata Luanda, solicitando aumento de 
soldo à semelhança dos seus pares destacados para Angola. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6052.  1784, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo bando que combatia a fraude com que se habilitavam os negociantes de escravos que 
possuíam o privilégio dos efeitos próprios.  
Anexo: bando. 
Obs.: nº 10 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6053.  [ant. 1784, Dezembro,18, Luanda] 
REQUERIMENTO de D. Maria das Necessidades e Faria, viúva do coronel Matias da Costa, natural de Luanda, à 
[D. Maria I], solicitando licença para se deslocar com a sua família para o Reino, por motivos de saúde e para a 
continuação dos estudos do seu filho Matias José da Costa. 
Anexo: requerimento, atestações.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6054.  1784, Dezembro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o atraso no envio da escrituração da contadoria e do balanço do governo no fornecimento dos 
alimentos para expedição de Cabinda; enviando relação das remessas dos fardamentos da Tropa de 1772 a 
1783. 
Obs.: nº 13 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784. Anexo: 
relação. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6055.  1784, Dezembro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre embarque de escravos e pontas de marfim na galera de José António Pereira para o Rio de 
Janeiro; informando que o capitão engenheiro Florêncio Manuel de Bastos, seguia na mesma galera, por motivos 
de doença, indo com todas despesas de viagens pagas, assim como os seus soldos até Abril de 1785, na mesma 
galera. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6056.  1784, Dezembro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, dando conta do deferimento que dera à petição dos oficiais presos da expedição de Cabinda: tenente 
coronel Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, sargento-mor de infantaria, António Máximo de Sousa 
Magalhães, e capitão da artilharia Manuel António Mourão, no dia do aniversário da rainha; aguardando 
determinações régias sobre o assunto. 
Obs.: nº 15 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784. Anexo: 
requerimento, termo. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6057.  1784, Dezembro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo plano para se regular o soldo da tropa em Angola, com objectivo de se acabar com o 
descontentamento dos militares, restabelecer a justiça e rever as nomeações dos postos de oficiais. 
Obs.: nº 14 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784. Anexo: Plano. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 62, 66. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6058.  1784, Dezembro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, pretendendo saber quem deveria tomar conhecimento do decreto relativo à concessão dos embargos, 
nos casos dos réus condenados à pena capital, para confirmação da condenação do soldado que atacou o seu 
sargento. 
Obs.: nº 16 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6059.  1784, Dezembro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a nomeação do posto major, que iria vagar por ausência do seu ajudante Luís António da Maia, 
apresentando como concorrentes alferes, Elias Alexandre e Silva e capitão de infantaria, João Ribeiro de Sousa. 
Obs.: nº 17 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6060.  1784, Dezembro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o estabelecimento da nova alfândega de Luanda a partir de 1 de Janeiro de 1785, referindo os 
receios dos negociantes em relação ao aumento de impostos e emolumentos sobre as macutas da marcação dos 
escravos recebidas pelo escrivão. 
Obs.: nº 18 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 69, doc. 68) de 30-12-1784. Anexo: 
relação, capilha. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 65, 68, 69. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6061.  [ant. 1784, Dezembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
REQUERIMENTO do Senado da Câmara, por intermédio do seu procurador, Elói José Quaresma, à rainha [D. 
Maria I], solicitando o deferimento das suas representações de 24 de Maio de 1783 relativa à representação na 
Junta da Fazenda Real, do vereador mais velho, em caso de ausência do juiz de fora; e a outra de 28 de Agosto 
de 1784 sobre a proibição da saída de livros do arquivo do Senado da Câmara.  
Anexo: representação. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 67, cx. 76, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6062.  1784, Dezembro, (s/d), lisboa 
MINUTAS de ordens e avisos da Secretaria de estado da Marinha e Ultramar ao governador e capitão-general, 
[José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria] e de outras entidades do governo 
de Angola. 
Obs.: ver AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 68v.-69v. 
AHU-Angola, cx. 69, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6063.  1785, Janeiro, 10, Lisboa  
OFÍCIO do marquês do Louriçal, Henriques de Meneses ao…….., sobre o plano conjunto com o rei católico e de 
Paris acerca do negócio de Cabinda; remetendo carta geográfica da colónia de Angola com descrição correcta 
dos reinos e províncias daquela parte de África.  
AHU-Angola, cx. 70, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6064.  1785, Janeiro, 22, Lisboa  
OFÍCIO do ex-governador e capitão-general , António de Lencastre ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, referindo o comportamento de António Manuel de Castro em relação ao 
contrabando com franceses, durante o seu mandato enquanto governador daquele reino.  
Anexo: aviso (minuta). 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6065.  [ant. 1785, Janeiro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
REQUERIMENTO do comandante da Fortaleza de S. Pedro da Barra, Bernardino Pinheiro Falcão, à rainha [D. 
Maria I], solicitando a sua promoção no posto de capitão-mor de Caconda, tendo em conta os anos de serviços 
conforme os documentos em anexo. 
Anexo: requerimentos, certidões, atestações e alvará de folha. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6066.  [ant. 1785, Fevereiro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
REQUERIMENTO do tenente da Primeira Companhia da Cavalaria da cidade de Luanda, João Lobo Subtil, à 
rainha [D. Maria I], solicitando a sua reforma com soldo por inteiro; alegando ter contraído várias moléstias ao 
longo dos anos de serviço no sertão, remetendo documentos comprovativos, em anexo. 
Anexo: requerimentos, certidões e atestações. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 4 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6067.  1785, Fevereiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia Quevedo Homem e Magalhães, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, referindo a falta de [médicos] para atender as moléstias 
provocadas pelas grandes chuvas; remetendo relatório da viagem ao Cabo Negro empreendida pelo capitão João 
Pilartes da Silva e da construção de um presídio junto ao rio Cunene; sobre o aumento das exportações de 
escravos de Benguela; queixando-se dos obstáculos que encontrara da parte do governador-geral de Angola; 
solicitando mais soldados e oficiais; realçando a importância do porto da região.  
Anexo: lembrete, mapa, relatório (cópia). 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6068.  1785, Fevereiro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro agradecendo a mercê de permanecer na Relação do Rio de Janeiro com ordenados e 
propinas; sobre o movimento do negócio da escravatura no tempo do governo interino; referindo envio de armas 
para todos os presídios, com excepção da cidade de Benguela, e reparação das armas existentes no Trem Real; 
mencionando o fracasso da guerra da Quissama comandada pelo capitão Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, a 
deserção da Tropa Preta, o conselho de guerra mandado instaurar; dispondo-se a enviar um relatório sobre a sua 
actuação no governo interino; referindo o estabelecimento da alfândega e o seu funcionamento. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6069.  [ant. 1785, Março, 15, Benguela  
REQUERIMENTO Veríssimo Rodrigues Chaves, à rainha [D. Maria I], solicitando a escusa do cargo de 
almoxarife e depositário da Fazenda Real, nomeado pela Câmara da cidade de Benguela e pelo juiz de fora; 
alegando ser um comerciante pobre e existirem na cidade outros comerciantes com negócios estáveis e capazes 
de ressarcir qualquer despesa que surgisse na actividade, tal como a lei exigia.  
Obs.: requerimento datado a partir de um dos documentos em anexo. Anexo: informação, instrumento em pública 
forma e lista.  
AHU-Angola, cx. 70, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6070.  1785, Maio,4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do Marquês de Angeja [D. Pedro José de Noronha] ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, remetendo um parecer sobre a petição de Nicolau Rodrigues dos Santos, conforme 
orientação régia. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 10 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6071.  1785, Maio,4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do tenente de infantaria com exercício de artilheiro, José Filipe Tourém, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando confirmação da recepção do envio de dentes de 
vários animais; apelando para o seu regresso ao Reino, no termo do seu de serviço em Angola. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 1057 / 1286 

 

6072.  1785, Maio,4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, referindo o seu estado de saúde e a falta de 
medicamentos; queixando-se dos oficiais sem capacidade para o substituir em caso de doença, e da falta de 
tropa (infantaria e artilharia) suficiente para prevenir ataques na costa de Benguela; sobre envio de pássaros e 
outros animais; propondo medidas para os direitos dos contractos do marfim e o envio para Benguela de parte 
destes pagamentos em dinheiro de cobre com o mesmo valor de Luanda, para pagamento da tropa; sobre o 
relatório acerca da construção de um presídio junto do rio Cunene e das vantagens para os negócios da 
escravatura; marfim e gado com os Mundombes e Ganguelas e outras propostas afins. 
 Anexo: lembrete. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 . 

6073.  1785, Maio,22, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra, António José Valente ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre a sua nomeação para comandante da fragata Luanda para vigiar a costa de 
Benguela dos navios estrangeiros; solicitando promoção tendo em conta os anos de serviço prestado, assim 
como actualização do seu soldo à semelhança dos seus pares em Angola. 
AHU-Angola, cx. 68, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6074.  1785, Junho, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO de Martinho Teixeira de Mendonça, ao [governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes], 
[José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], dando conta e solicitando 
providências para vários actos judiciais envolvendo abusos de poder praticados pelo negociante António Simão 
contra os povos da Quissama; sobre a eleição de um novo soba do presídio das Pedras; e referências aos sobas 
não avassalados do Haco e do Bailundo. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6075.  1785, Junho, 8, Portalegre  
OFÍCIO do frei José da Santa Rosália Queirós, ao [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, D. Alexandre da 
Sagrada Família Ferreira da Silva], sobre o aviso ordenando que fosse concedido ao frei Bento de Santa Ana 
Caldeira os privilégios prometidos aos missionários de Angola, não obstante não ter completado os seis anos de 
serviço. 
Anexo: atestação. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6076.  1785, Junho,17, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as irregularidades cometidas pelo novo governador que 
não cumpria com o estipulado no regimento dos governadores, tal como aplicação de multas e castigos nas 
ocorrências no sertão, sem conhecimento do ouvidor; apropriação dos bens de militares e negociantes que não 
deixavam testamento nomeadamente: os alferes de granadeiros Maurício José e José de Oliveira; referindo a 
proibição da saída dos livros do arquivo da câmara e, outros casos do mesmo teor.  
Anexo: informação, certidões, instrumentos em pública forma, instrumento de carta testemunhável e 
requerimento. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 19, 6. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6077.  1785, Junho,18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando esclarecimentos sobre a 
atribuição de privilégios aos missionários capuchinhos que vinham para Angola servir a Igreja; referindo as 
diferenças existentes entre eles, e os outros missionários, nomeadamente, os padres da ordem Terceira e os 
padres carmelitas descalços, cujos párocos eram colocados pelos seus respectivos superiores regulares, sem 
dependerem do bispo. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6078.  1785, Junho,18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando o envio de padres, uns para 
substituir os párocos que terminaram o seu tempo de serviço e outros para ocuparem as dioceses que se 
encontravam desamparadas há muito tempo. 
Anexo: lembrete. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6079.  1785, Junho, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, citando as dificuldades de comunicação 
com o representante da missão do Congo frei Rafael e da sua promessa em ir a Luanda; remetendo os ofícios 
nºs 1,2,3 e 4 sobre a correspondência com rei do Congo, e do frei Rafael; alertando para a situação de milhares 
de europeus, filhos ou netos que viviam no sertão sem qualquer contacto com a religião, bem como de moradores 
dos presídios que não faziam caso da dos sacramentos; solicitando providências. 
Anexos: Ofícios 1,2,3 e 4, subscrito. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 23 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6080.  1785, Junho, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, [D. Alexandre da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo requerimento em seu nome, 
e de mais religiosos do convento da ordem Terceira de São Francisco de Angola, à rainha [D. Maria I], solicitando 
autorização régia para agir e fazer cumprir as leis contra os crimes de fé que ocorriam, em grande parte no sertão 
e longe da acção administrativa de Luanda. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 24, 35. 
AHU_CU_001, Cx. D..  
 

6081.  1785, Junho, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o envio de notícias do seu governo pelo navio Santa Cruz e Almas, do capitão Joaquim José 
Vasques; remetendo uma carta do rei do Congo trazida pelo seu embaixador; referindo as solicitações do vigário 
daquele reino sobre a necessidade de párocos, de artífices para atender outras necessidades, e de homens para 
o negócio com os povos da região.  
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 25, 8. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6082.  1785, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre avaria do navio Santa Cruz e Almas, do capitão Joaquim José Vasques; remetendo documentos 
que evidenciavam a prática de contrabando durante a estadia daquele navio no porto de Luanda (auto, e 
portarias).  
Obs.: nº 1 da relação de 25-6-1785 constante na mesma cota. Anexo: portarias, auto de exame. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 26, 14, 15. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6083.  1785, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, informando ter fardado toda a tropa dos presídios de Angola, remetendo mapa do fardamentos, relação 
dos provimentos necessários nos armazéns da Marinha; sobre a nomeação do sargento-mor António José da 
Costa, para exploração de Benguela e Cabo Negro. 
Obs.: nº 3 da relação de 25-6-1785 constante na mesma cota. Anexo: mapa, relações. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 26, 20. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6084.  1785, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o estabelecimento da alfândega de Luanda e dos receios dos negociantes face ao novo método de 
desalfandegamento das fazendas. 
Obs.: nº 4 da relação de 25-6-1785 constante na mesma cota.  
AHU-Angola, cx.70, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6085.  1785, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o conflito na resolução das heranças deixadas pelos negociantes da praça de Luanda, em caso de 
morte.  
Obs.: nº 6 da relação de 25-6-1785 constante na mesma cota.  
AHU-Angola, cx.70, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6086.  1785, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo pontas de marfim pelo navio Santa Cruz e Almas comandada pelo capitão José Nunes da 
Silveira. 
Obs.: nº 7 da relação de 25-6-1785 constante na mesma cota.  
AHU-Angola, cx.70, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6087.  1785, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, reportando o Aviso de 26 de Agosto de 1784 sobre a queixa feita pelo naturalista Joaquim José da Silva, 
relativa aos seus ordenados de secretário de Estado e das assistências que por resolução da Junta lhe fora 
atribuído. 
Obs.: nº 8 da relação de 25-6-1785 constante na mesma cota. Anexo: atestação e relação. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6088.  1785, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre as medidas impostas ao comandante de um navio proveniente de Macau que se recusara a pagar 
os serviços e aprovisionamento em víveres, devidos ao negociante da praça de Luanda, Jerónimo Ribeiro Neves.  
Obs.: nº 2 da relação de 25-6-1785; anexo: carta-tradução. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 27, 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6089.  1785, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o contrabando na Barra do Dande, as medidas adoptadas para sua prevenção e para exploração 
de Cabo Negro. 
Obs.: nº 5 da relação de 25-6-1785.  
AHU-Angola, cx.70, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6090.  1785, Junho, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo plano da constituição da nova alfândega e os 
respectivos pareceres dos deputados da Junta Real; lamentando a falta de apoio do governador em relação a 
mesma e reclamando mais poderes para melhor agir em conformidade. 
Anexo: plano e pareceres. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
  

6091.  1785, Junho, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda, Pedro Álvares de Andrade da 
Cunha Azevedo e Vasconcelos, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
remetendo um mapa do estado das tropas que guarneciam a cidade de Luanda; referindo o seu estado de saúde 
e solicitando a sua substituição por estar a concluir os seis anos de serviço. 
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6092.  1785, Junho, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta da má relação com o governador e solicitando o 
sua substituição tendo em conta que estava a terminar o seu tempo de três anos de serviço. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6093.  1785, Junho, 30, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do tenente-coronel de infantaria, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, referindo a oportunidade dada pelo governador de mandar soltar todos os 
oficiais que fizeram parte da expedição de Cabinda; sobre a atribuição de examinar a costa sul de Angola, na 
procura de novos portos para o comércio e estabelecimento de fortalezas; informando o estado de saúde do 
governador de Benguela; solicitando o seu regresso ao Reino após conclusão da missão em curso, tendo em 
conta os anos de serviços prestados na Guiné e em Angola. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6094.  1785, Julho, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o extravio das fazendas que não pagaram direitos 
alfandegários pertencentes ao navio Visconde de Lourinhã, envio de uma letra passada por Manuel António 
Tavares, para ser paga em Lisboa por António de Sousa Portela; referindo autorização de saída de chá através 
de uma portaria; do retorno das fazendas grossas que tinham sido desembarcadas para venda, por falta de 
compradores; mencionando as receitas alfandegárias de exportação do ano 1782. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6095.  [ant. 1785, Julho, 19, Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão da fortaleza da Santa Cruz da Ingombota, Tomé Couceiro Viana, à rainha [D. Maria 
I], solicitando a confirmação da patente no posto de coronel da ordenança da vila de Massangano, passada pelos 
governadores interinos de Angola: Bispo D. Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Joaquim Manuel Garcia 
de Castro Barbosa, coronel de infantaria João Monteiro de Morais, devido ao cargo estar vago por falecimento de 
Manuel da Silva Vieira. 
Anexo: cartas patentes, requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 34; cx. 71, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6096.  1785, Julho, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, reforçando o pedido do provimento de armas e munições feito anteriormente; sobre o fardamento das 
tropas dos presídios e do envio dos respectivos mapas das necessidades da tropa; propondo o estabelecimento 
de um pequeno parque de artilharia bem como a sua palamenta.  
Anexo: mapas.  
Obs.: "palamenta", 2. [Armamento] Conjunto dos utensílios e apetrechos de uma boca-de-fogo, in Dicionário 
Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6097.  1785, Julho, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, [D. Alexandre da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada de uma embaixada do 
rei do Congo acompanhada pelo missionário frei Rafael de Castelo de Vide, com uma missiva do rei; sobre o 
relato das actividades deste clérigo e do Dr. Couto; referindo que apesar da chegada de mais dois missionários 
gracianos, frei José do Sacramento e José Torres, continuava sendo insuficiente o número de religiosos; 
informando a nomeação do frei Rafael como vigário geral da Missão do Reino do Congo.  
AHU-Angola, cx.70, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

6098.  1785, Julho, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO [dos vereadores do Senado da Câmara de Luanda]: Baltasar da Fonseca do Amaral Gourgel e Silva, 
Félix Correia de Araújo e João Bernardo de Carvalho, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, dando conta do falecimento do juiz de fora, Anacleto José da Mota, no dia 22 de Julho e do 
ouvidor-geral Francisco Xavier de Lobão Machado Pessanha, no dia 25 do mesmo mês; solicitando a substituição 
urgente dos mesmos, por oficiais hábeis.  
 AHU-Angola, cx. 69, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6099.  1785, Julho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor-geral e do provimento do ofício dos bens de defuntos e ausentes, Domingos Plácido da Silva, 
ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando apoio para pagar os 
estudos de seu filho, Manuel António da Silva de Queirós Coutinho, em virtude de ter ficado viúvo com três filhos; 
suplicando aviso para regressar com a sua família para o Reino, tendo em conta os anos de serviço e o seu 
estado de saúde.  
AHU-Angola, cx.70, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. D... 
 

6100.  1785, Julho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a necessidade de se prover de barcos para o trafego na barra do Bengo e Dande para se atender 
as necessidades dos navios que vinham da Índia e da carreira da América; solicitando o envio de oficiais da 
Ribeira para construção e reparação de barcos. 
Obs.: nº 1 da relação de 28-7-1785 constante na mesma cota.  
AHU-Angola, cx.70, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6101.  1785, Julho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o falecimento do ouvidor-geral, Francisco Xavier Lobão Machado Pessanha e a indicação para seu 
substituto, Domingos Plácido da Silva, ao abrigo do Cap.º 22 do Regimento dos Ouvidores, feito em Junho de 
1651, tendo em conta os anos de serviço e conhecimento de todos os assuntos pendentes que datavam desde o 
tempo do governador e capitão-general António de Vasconcelos; sobre a nomeação do juiz e, do provedor dos 
ausentes, que caberia ao pelouro do Bispo.  
Obs.: nº 2 da relação de 28-7-1785 constante na mesma cota.  
AHU-Angola, cx.70, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6102.  1785, Julho, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo relação das remessas de marfim que se fez ao Erário Régio.  
Anexo: relações. 
Obs.: nº 3 da relação de 28-7-1785 constante na mesma cota.  
AHU-Angola, cx.70, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D... 
 

6103.  1785, Julho, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor interino Domingos Plácido da Silva, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, sobre a sua nomeação no cargo de ouvidor-geral e do provimento do ofício dos bens de 
defuntos e ausentes. 
Anexo: Instrumento em pública forma, certidões. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6104.  [ant. 1785, Agosto, 3, Quanza] 
REQUERIMENTO de Pedro Inácio Ferreira de Magalhães, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da 
patente passada pelo governador e capitão-general, António de Lencastre, no posto de capitão de infantaria do 
Regimento de Infantaria do Quanza, que vagou por falecimento de João Rodrigues de Sousa.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6105.  [ant. 1785, Agosto, 5, Benguela] 
REQUERIMENTO do primeiro tenente de Artilharia da guarnição de Benguela e inspector interino das Obras 
Reais da mesma cidade, José Filipe Torém, à rainha [D. Maria I], solicitando promoção para um dos postos de 
capitão de infantaria, comandante, inspector da fortaleza da cidade de Benguela, capitão-mor de Caconda ou de 
Quilengues, tendo em conta os serviços prestados.  
Anexo: ofício e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6106.  1785, Agosto, 7, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando respostas às suas representações, sobre a 
expansão do negócio de escravos, direito provincial e a forma de arrecadação para a Fazenda Real, referindo as 
dificuldades e os cuidados necessários para o embarque do marfim para o Reino; lamentando-se da falta de 
autoridade perante os seus subalternos em consequência da subordinação de Benguela ao governo de Angola 
(Luanda); dando conta do envio de peixes, aves, pássaros e animais, aguardando providências. 
 AHU-Angola, cx. 70, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6107.  [ant. 1785, Agosto, 18, Quilengues] 
REQUERIMENTO de José Francisco da Cunha, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada 
pelo governador e capitão-general, José Gonçalo da Câmara, no posto de capitão-mor, e juiz da província de 
Quilengues, povoação de Salvaterra de Magos, que vagou por ausência de José dos Santos.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6108.  1785, Setembro, 3, [Lisboa] 
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando para ajudante das ordens do governador da Capitania de Benguela, 
com soldo e patente de capitão de Infantaria, Joaquim Xavier de Sousa Cardoso Pizarro, cadete da guarnição 
daquele presídio, por tempo de seis anos em Angola. 
Anexo: decreto (cópia) e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6109.  [ant. 1785, Setembro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
REQUERIMENTO do tenente da primeira companhia de cavalaria de Luanda, João Lobo Subtil, à rainha [D. 
Maria I], solicitando licença por um período de um ano para se deslocar ao Brasil, por motivos de doença.  
Anexo: requerimento e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D… 

 

6110.  1785, Setembro, 16, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo [Homem e Magalhães], ao [secretário de 

estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre conflitos com os negociantes 
proprietários de navios de efeitos próprios; enviando documentos comprovativos sobre o assunto. 

Anexo: certidão e bando (cópia).  
AHU-Angola, cx. 70, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6111.  1785, Setembro, 22, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do tenente-coronel [de infantaria] e engenheiro, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado ao governador e 
capitão-general, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de 
Albergaria], sobre o êxito da missão ao sul de Angola, dando conta da morte do tenente de artilharia, José de 
Sousa e Sepúlveda, do cirurgião Francisco Bernardes e de mais dois marinheiros, no dia 29 de Agosto, num 
ataque feito por negros do país; descrevendo as características geográficas da costa sul, das suas gentes; 
referindo as condições óptimas para o estabelecimento de um porto e da construção de uma fortaleza, na baía da 
Angra dos Negros; sobre a viagem de exploração por terra, comandada pelo sargento-mor, Gregório José 
Mendes, ao Cabo Negro. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6112.  1785, Setembro, 26, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do tenente-coronel [de infantaria] e engenheiro, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado ao governador e 
capitão-general, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de 
Albergaria], sobre o envio das contas relativa à expedição ao sul de Angola na sumaca da Bahia, Pomba Volante, 
da cópia das instruções dirigidas ao sargento-mor, Gregório José Mendes, para missão ao Cabo Negro; 
confirmando o início da referida viagem; sobre o atraso da entrega das cargas e tropa para Quilengues, referindo 
a entrada de um bergantim, comandado pelo capitão José Pinto Barbosa e de uma galera de Bengala no porto de 
Benguela. 
Obs.: Ver em AHU_CARTm.001_D.001. 279 os mapas aqui referidos. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6113.  1785, Setembro, 26, Chaves  
OFÍCIO do [corregedor do crime], Inácio Xavier de Sousa Pizarro, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, agradecendo a nomeação de seu sobrinho, João Xavier [de Sousa Pizarro 
de Quevedo], no posto de ajudante de ordens do governador de Benguela, [Pedro José Correia de Quevedo 
Homem e Magalhães], seu tio.  
AHU-Angola, cx. 70, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6114.  1785, Setembro, 27, São Salvador do Reino do Congo  
OFÍCIO do missionário apostólico vigário geral do Congo, frei Rafael de Castelo de Vide sobre o atraso do envio 
do relatório da viagem, por motivos de doença; prometendo enviar mais tarde através de negociantes do Libongo 
que se encontravam na região; agradecendo o envio de gentes para prosseguir viagem para Congo e referindo a 
falta de carregadores. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6115.  1785, Outubro, 4, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do tenente-coronel [de infantaria] e engenheiro, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado ao governador e 
capitão-general, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de 
Albergaria], remetendo os planos de toda costa [sul de Angola] e cópia das inscrições encontradas no porto de 
Moçâmedes; sobre a partida da expedição ao sul, comandada pelo sargento-mor Gregório José Mendes; sobre 
as dificuldades levantadas pelo governador de Benguela, [Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães], 
no envio das cargas e tropas para o sertão; referindo a ajuda dos prestada pelos moradores no fornecimento de 
carregadores para o envio das referidas cargas; sobre a morte do mais antigo morador da cidade, José de Sousa, 
deixando administração da sua casa comercial ao sargento-mor Lourenço Pereira Tavares e por herdeiro um neto 
que vivia no Rio de Janeiro; informando a entrada de uma fragata francesa no porto de Benguela, para 
aprovisionamento, com destino a São Domingos.  
Anexo: Inscrições. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6116.  [ant. 1785, Outubro, 08, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do José Francisco, à rainha [D. Maria I], solicitando provisão para continuar no posto de 
patrão-mor da cidade de Luanda, que fora provido pelo governador e capitão-general, [Francisco Inocêncio de 
Sousa Coutinho], que vagou por desistência de [José Rodrigues Pinto].  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6117.  1785, Outubro, 11, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo [Homem e Magalhães], ao [secretário de 

estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o envio de pontas de marfim no navio 
Maria, proveniente da Índia, de uma negra anã e de aves; referindo o seu estado de saúde, a falta de 
médico e a sua pretensão de regressar ao Reino no fim do seu mandato.  

AHU-Angola, cx. 70, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D… 

 

6118.  1785, Outubro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda, Pedro Álvares de Andrade da 
Cunha Azevedo e Vasconcelos, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
felicitando o casamento dos sereníssimos infantes [príncipe D. João e princesa D. Carlota Joaquina], sobre o mau 
funcionamento do seu regimento; sugerindo a substituição do sargento-mor, Luís António Sarmento [da Maia] 
pelo capitão ajudante Elias Alexandre; lamentando a falta de mais homens capazes no seu regimento em 
consequência do clima doentio; solicitando uma patente para qualquer regimento do Brasil que estivesse vago. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6119.  1785, Novembro, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo os ofícios que davam conta da conduta do governador de Benguela e as medidas que adoptou 
para a resolução dos conflitos daí decorrentes; sugerindo a sua substituição pelo tenente-coronel engenheiro, 
Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, com a patente de coronel, pelo seu desempenho e dedicação. 
Anexo: ofícios nºs.1,2,3,4 e 5 (cópia). 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6120.  1785, Novembro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, agradecendo o auxílio prestado à sua 
mãe e duas irmãs idosas, com provimento de duas capelas na ilhas dos Açores que se supunham vagas; 
solicitando uma outra capela na ilha da Madeira, em virtude de uma delas ter sido reclamada pelo seu donatário.  
AHU-Angola, cx.70, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6121.  1785, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do conselho do conselho ultramarino, à rainha [D. Maria I], do governador e capitão-general de 
Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], 
dando conta do decadente estado daquele reino, e dos motivos que o causaram, pedindo gente de bons 
costumes e alguns casais das ilhas dos Açores e Madeira, para que a população, o comércio e a polícia possam 
melhorar. 
Obs.: Ver AHU_CU_Consultas de Angola, Cod. 481, fls. 5-7. Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6122.  1785, Novembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], à rainha [D. Maria I], felicitando o casamento dos sereníssimos 
infantes [príncipe D. João e princesa D. Carlota Joaquina]. 
Obs.: consta da relação de 4-12-1785 constante na mesma cota.  
AHU-Angola, cx.70, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6123.  1785, Novembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a ruína da diocese e consequente 
afastamento dos povos do Sonho (Soio); falta de párocos suficientes para os presídios deste sertão e de 
Benguela; relatório de viagem ao Soio descrevendo a recepção e a religiosidade daqueles povos, as medidas 
adoptadas e os locais visitados. 
Anexo: ofícios 1,2,3,4, e 5, carta pastoral.  
AHU-Angola, cx.70, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6124.  1785, Novembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as capelas de navios; solicitando 
ordens régias a fim de eximir os capitães da obrigação de ter capelães, e os bispos do encargo de os darem, 
alegando que os párocos que faziam falta nas dioceses. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6125.  [ant. 1785, Novembro, 28, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO de Josefa Joaquina de Melo, irmã do alferes, Maurício Luís de Melo, à rainha [D. Maria I], 
solicitando que se ordenasse a tesouraria geral das Tropas a não exigência da certidão de vida, como condição 
para lhe se pagar soldo para o sustento de 3 sobrinhos deixados à sua guarda pelo irmão, aquando da sua ida 
em serviço para Angola. 
Anexo; carta particular, requerimento e atestação.  
AHU-Angola, cx.69, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6126.  1785, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o auxílio prestado aos emissários enviados ao reino do Congo; referindo a viagem do Bispo ao Soio 
e as acções para se restabelecer a presença da Igreja e favorecer o comércio na região; propondo o envio de um 
negociante ao Congo para animar o comércio; solicitando padres barbadinhos aos governadores da América 
[Brasil], enquanto aguardava pela vinda de padres do Reino. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 61 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6127.  1785, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre ida do sargento maior, Luís António Sarmento da Maia, para o Reino e da sua substituição no 
posto, pelo capitão de granadeiros António José da Costa, tendo em conta antiguidade da sua patente e dos anos 
de serviço prestados.  
Anexo: lembrete. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 62, cx. 71, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6128.  [ca. 1785 Angola] 
REQUERIMENTO do capitão de granadeiros, António José da Costa, à rainha [D. Maria I], solicitando o posto de 
major, alegando os anos de serviço e o zelo com que prestara os postos que ocupara em Cabinda, no presídio de 
Novo Redondo, sertão de Benguela e por último no sertão do sul até ao rio Cunene. 
AHU-Angola, cx.180, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6129.  1785, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o impacto do estabelecimento da alfândega teve para o comércio na praça de Luanda e nos 
comissários volantes; referindo os prejuízos que decorriam da deterioração das fazendas, do salalé os roubos, da 
demora dos navios no porto, da inexistência de armazéns e caixeiros, e a falta de capacidade desta em abarcar 
os navios que chegavam anualmente; propondo um estudo para se conhecer a real movimentação portuária. 
Obs.: nº 2 da relação de 4-12-1785 constante na mesma cota.  
AHU-Angola, cx.70, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D... 
 

6130.  1785, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro sobre o estado de paz dos moradores; solicitando recrutas para reorganização dos corpos militares, 
casais das ilhas dos Açores e Madeira para indústria e agricultura; sobre o bom desempenho do nomeado 
ouvidor [Domingos Plácido da Silva], tendo em conta a sua experiência como advogado; dando conta da devassa 
instaurada contra falsificação da moeda. 
Obs.: nº 3 da relação de 4-12-1785 constante na mesma cota.  
AHU-Angola, cx.70, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6131.  1785, Novembro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o comércio e o diferendo entre os negociantes do Reino e da América, em especial do Rio de 
Janeiro, relativo ao tempo de espera dos navios no porto [de Luanda], relação dos ofícios remetidos através da 
galera Conceição São José Boa Ventura, capitão Joaquim José Coimbra que partiu de viagem a 5 de Dezembro 
de 1785. 
Anexo: requerimento e relação. 
Obs.: nº 7 da relação de 4-12-1785 constante na mesma cota.  
AHU-Angola, cx.70, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6132.  1785, Dezembro, 3, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos vereadores do Senado da Câmara de Luanda: Manuel Cardoso da Silva, Baltasar da Fonseca do 
Amaral Gourgel e Silva, Félix Correia de Araújo e João Bernardo de Carvalho, à rainha [D. Maria I], acerca da 
petição dos religiosos Carmelitas descalços pedindo isenção dos direitos a pagar pelo transporte da aguardente 
vinda do Reino, à semelhança da isenção para os vinhos concedida através da provisão de 23 de Janeiro de 
1678. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6133.  1785, Dezembro, 5, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [coronel do regimento de infantaria da guarnição da cidade de Luanda], Pedro Álvares de Andrade da 
Cunha Azevedo e Vasconcelos, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
remetendo mapas sobre o estado do seu regimento e dos diferentes corpos militares; recordando que aguardava 
nomeação de capitão ajudante para o posto de sargento-mor. 
Anexo: mapas.  
AHU-Angola, cx. 70, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6134.  1785, Dezembro, 19, Lisboa 
CARTA PATENTE da rainha D. Maria I nomeando Baltasar da Fonseca de Amaral Gourgel Silva, no posto de 
coronel de ordenança do Regimento do Quanza, que vagou por promoção de Lázaro Cardoso Amado a coronel 
dos auxiliares do Terço da cidade de Luanda. 
Anexo: carta patente (outra via) 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6135.  1785, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA dos vereadores do Senado da Câmara de Luanda: Manuel Cardoso da Silva, Baltasar da Fonseca do 
Amaral Gourgel e Silva, Félix Correia de Araújo e João Bernardo de Carvalho, à rainha [D. Maria I], felicitando o 
casamento dos sereníssimos infantes [príncipe D. João e princesa D. Carlota Joaquina], solicitando o envio de 
mais padres barbadinhos para o provimento das missões, em virtude de terem morrido quase todos e apenas 
restarem 3. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6136.  1786, Janeiro, 10, Quipungo  
OFÍCIO do capitão de infantaria do Regimento de Infantaria de Luanda, Luís Francisco de Melo e Castro, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando a mercê do hábito de Cristo, 
tendo conta os serviços prestados, nomeadamente como segundo comandante da expedição da exploração do 
sertão a sul de Benguela.  
AHU-Angola, cx. 71, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6137.  [ant. 1786, Janeiro, 17, Caconda] 
REQUERIMENTO de José Joaquim Campos, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente no posto 
de sargento-mor dos Moradores do presídio de Caconda, passada pelos governadores interinos de Angola: 
Bispo, D. Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, coronel de 
infantaria João Monteiro de Morais, que vagou por ausência de José Antunes de Campos. 
Anexo: requerimento, carta patente. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6138.  1786, Janeiro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o envio dos ofícios, mapas tipográficos da sul de Angola relativos à expedição e exploração do 
[Cabo Negro]; dando conto dos preparativos da mesma; solicitando o envio de recrutas, armas de artilharia e 
casais para o estabelecimento naquela região; intercedendo para habilitação de mercês dos seguintes militares: 
sargento-mor Gregório José Mendes, tenente-coronel, Luís Cândido [Cordeiro Pinheiro Furtado] e [capitão-de-
mar-e-guerra], António José Valente, pelos serviços prestados.  
Anexo: ofícios nºs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 7; cx. 71, doc. 8; cx. 70, doc. 49, 56. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6139.  1786, Fevereiro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão ajudante do Regimento de Infantaria de Luanda, Elias Alexandre [e Silva], ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando nomeação para o lugar vago de sargento-
mor do mesmo regimento. 
Anexo: Atestação. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6140.  1786, Fevereiro, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [coronel do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de Luanda], Pedro Álvares de Andrade da 
Cunha Azevedo e Vasconcelos, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
remetendo relação do procedimento e merecimento militar dos capitães do Regimento; sobre a prisão e 
afastamento do capitão agregado Álvaro de Carvalho e Meneses do presídio de Novo Redondo, as dificuldades 
do capitão António José da Costa em impor sua autoridade aos oficiais destacados em Benguela, e do envio do 
capitão Manuel Velasco Galiano para conter a desordem ali existente, referindo a nomeação do porta-bandeira 
Luís Cardoso para o posto de alferes do regimento [de Luanda].  
Anexo: relação, ofícios (cópias).  
AHU-Angola, cx. 71, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6141.  1786, Fevereiro, 25, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando Jerónimo Nunes Colares para o lugar de farmacêutico na capitania de 
Benguela, vencendo o soldo de trezentos mil réis.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6142.  [ant. 1786, Março, 4, 17, Muxima] 
REQUERIMENTO de José Delgado Homem, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente no posto de 
capitão dos homens forasteiros do presídio de Muxima, passada pelos governadores interinos de Angola: Bispo, 
D. Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, coronel de infantaria 
João Monteiro de Morais.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6143.  1786, Março, 6, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o alferes do Regimento de Infantaria de Valência, José Miguel Pereira 
d’Eça, para capitão de granadeiros do Regimento de Infantaria de Angola.  
AHU-Angola, cx. 71, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6144.  1786, Março, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, aludindo aos ofícios enviados dos quais 
aguardava respostas; solicitando a vinda de padres capuchinhos, alertando para que prestassem juramento de 
fidelidade a Sua Majestade, e para renúncia dos seus supostos privilégios da Propaganda, trazendo consigo uma 
cópia desse juramento para o bispo e para salvaguarda da Igreja. 
Obs.: ofício nº 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D… (antiga cx. 71, doc. 18) de 24 de Março de 
1786.  
AHU-Angola, cx. 71, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6145.  1786, Março, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], à 
rainha [D. Maria I], remetendo a carta pastoral felicitando o casamento dos sereníssimos infantes [príncipe D. 
João e princesa D. Carlota Joaquina]. 
Anexo: carta pastoral, ofício. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 17, 20. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6146.  1786, Março, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo segunda via do ofício acerca da visita do Bispo ao Congo, esclarecendo a intriga tecida a volta 
do pedido de padres barbadinhos aos governadores da América [Brasil], enquanto aguardava pela vinda de 
padres do Reino. 
Anexo: ofícios (cópias). 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6147.  1786, Março, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
RELAÇÃO do expediente da secretaria do governo de Angola, remetidos por João Ribeiro de Sousa ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar Martinho de Melo e Castro], através do navio Nossa Senhora do 
Bom Fim, e Conceição que partiu de viagem a 24 de Março de 1786. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6148.  1786, Março, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o envio do padre frei José da 
Ressurreição ao Reino a fim de esclarecer pormenorizadamente a situação de decadência em que se encontrava 
a igreja de Angola. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6149.  [ant. 1786, Abril, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do reformado, João Miguel de Ornelas e Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], solicitando a 
reforma da sua consulta, por não ter recebido qualquer resolução à petição relativa ao pagamento dos soldo 
pelos serviços prestados enquanto ajudante de ordens do reino de Angola.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 22.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6150.  [ant. 1786, Abril, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do prior e outros religiosos do convento do Carmo da cidade de [Luanda], à rainha [D. Maria I], 
solicitando a devolução dos documentos que iam inclusos num requerimento anterior.  
AHU-Angola, cx. 71, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6151.  [ant. 1786, Abril, 15, São Filipe de Benguela] 
REQUERIMENTO do governador da capitania de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem Magalhães, 
à rainha [D. Maria I], solicitando que ordene ao almoxarife daquela capitania que proceda ao pagamento dos seus 
soldos bem como da sua aposentadoria, de acordo com o disposto na sua patente.  
Anexo: certidões, recibo. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 22.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6152.  1786, Abril, 19, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o estado lastimoso da provedoria, os conflitos 
com o juiz de fora e as suas consequências no comércio de escravos e do marfim, na falta de reconhecimento da 
sua autoridade perante os subalternos, as intrigas e calúnias que este fazia chegar ao governo de Luanda e ao 
Reino, a proposta da sua substituição pelo tenente-coronel e engenheiro [Luís Cândido Cordeiro Pinheiro 
Furtado], e o envio de documentos para atestar a defesa; referindo a suspensão dos seus soldos em 1786, 
remetendo uma folha de pagamentos para esclarecimentos da sua remuneração; solicitando a sua substituição e 
ordem para se lhe tirar residência, assim como a substituição do juiz de fora por ser conflituante e recusar as 
suas ordens para visitar os navios franceses que acostavam o porto de Benguela; queixando-se da falta de meios 
para a defesa da costa e evitar o contrabando.  
Anexo: folha de pagamento. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 25.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6153.  1786, Abril, 20, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta da visita do general [governador de 
Angola, Barão de Moçâmedes] e do Bispo, [D. Alexandre de Sacra Família], do estado da Igreja em Benguela; 
referindo o falecimento do vigário, da falta de clérigos hábeis para ao rendimento dos actos religiosos dos 
moradores, e da conservação da igreja e seus ornamentos; solicitando o envio de um capelão; sobre os conflitos 
com o tenente-coronel e engenheiro, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado com o novo vigário. 
Anexo: lembrete. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6154.  1786, Abril, 20, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando que pelo navio São José, vindo da Ásia 
remeteu 652 pontas de marfim com o peso de 19:793 libras, uma ponta de marfim de presente para o secretário, 
pássaros, um ovo de Ema, uma pele de jacaré; reiterando o pedido de um sucessor alegando o seu prolongado 
estado de doença.  
 AHU-Angola, cx. 71, doc. 27, cx. 69, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6155.  1786, Abril, 20, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o estado governo de Benguela e da falta de 
meios para proteger a costa dos actos de contrabando, da desobediência dos seus oficiais, em particular do 
capitão Manuel António Mourão, vindo de Luanda para reforço das duas companhias da guarnição da cidade, 
lamentando-se dos negociantes e da participação dos oficiais no comércio, dando como prova a carta 
proveniente do Rio de Janeiro e assinada por Luís da Rocha de Carvalho; solicitando a sua substituição e ordem 
para que se lhe fosse tirada residência. 
Anexo: ofícios.  
 AHU-Angola, cx. 71, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6156.  1786, Abril, 22, [Lisboa] 
RELAÇÃO dos soldados arregimentados e sentenciados para Angola, que se encontravam no presídio do 
Lazareto, que seguiram viagem no navio São José de Bom Fim e São Tiago Maior. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 29 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6157.  [ant. 1786, Abril, 27, Angola] 
REQUERIMENTO de José de Macedo Alves, à rainha [D. Maria I], solicitando licença para se deslocar por três 
anos ao Reino para tratar de assuntos pessoais, alegando ser cavaleiro professo da ordem de Cristo e que fora 
desterrado para por toda vida para Angola, por culpas e crimes. 
 AHU-Angola, cx. 71, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6158.  [ant. 1786, Junho, 18, Lisboa] 
REQUERIMENTO do bacharel Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, à rainha [D. Maria I], solicitando a 
atribuição de um cargo compatível com os seus anos de serviços em compensação da sua prisão do qual foi 
considerado inocente, alegando que fora ouvidor geral e anexos dos reinos de Angola, Benguela, Congo e suas 
conquistas. 
Anexo: requerimentos, certidões, provisão. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6159.  [ant. 1786, Junho, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel do regimento de Infantaria de Angola, Cristóvão José Pinheiro de 
Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], solicitando a devolução dos documentos originais que constavam de um 
requerimento anterior, alegando serem necessários para outros fins.  
AHU-Angola, cx. 71, doc. 32 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6160.  1786, Julho, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do capitão ajudante do regimento de [Luanda], Elias Alexandre e Silva, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, de agradecimento pela graduação do posto que ocupava e 
solicitando a sua protecção. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6161.  1786, Julho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO [traslado] do escrivão João dos Santos Veloso de Azevedo Coutinho, atestando os serviços 
prestados pelo padre frei Sisnando e a sua vontade de regressar à sua pátria após o final do seu exercício em 
Angola. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6162.  1786, Julho, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [coronel do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de Luanda], Pedro Álvares de Andrade da 
Cunha Azevedo e Vasconcelos, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
sobre nomeação do capitão Elias Alexandre e Silva para o posto de sargento-mor, vago desde 5 de Dezembro de 
1785; remetendo um mapa do seu regimento relativo ao ano de 1786; enviando notícias da tropa destacada para 
a expedição de Cabo Negro comandada pelo capitão António José da Costa; sobre dando conta e das 
nomeações de sargentos-mores para alguns presídios; referindo o envio de anões e a ida do tenente Bento 
Pessoa de Vasconcelos ao Reino para tratar de assuntos pessoais. 
Anexo: instrumento em pública forma, mapa. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 36, 33. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6163.  1786, Julho, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [tenente do esquadrão da Cavalaria de Luanda], Manuel da Costa Pinto, e dos [alferes] do regimento 
de Infantaria da mesma cidade, António Hipólito Costa e Francisco de Oliveira Teves Moreira, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], solicitando o envio das patentes que confirmariam a 
agregação à Plana da Corte, findos os seis anos de serviço em Angola.  
Anexo: requerimento 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6164.  1786, Julho, 14, São Paulo [de Luanda]  
OFÍCIO do tenente-coronel e engenheiro, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando a expedição de um aviso ou o despacho da sua consulta acerca 
do pedido de promoção, tendo em conta os anos de serviços prestados.  
Anexo: instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6165.  1786, Julho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o envio do mapa da guarnição de Infantaria de Luanda que referia a necessidade de tropa, 
enfraquecida pela ida de um destacamento comandado pelo director dos descobertos do sul, Gregório José 
Mendes, para o estabelecimento da povoação do Bumbo, no sertão de Cabo Negro. 
Obs.: ofício nº 4 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D… (antiga cx. 71, doc. 40) de 15 de Julho de 1786. 
Anexo: Mapa 
AHU-Angola, cx.71, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6166.  1786, Julho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, solicitando a vinda de um médico para cidade de Benguela a fim de se evitar o grande número de 
soldados que morriam vítimas das febres e moléstias da região. 
Obs.: ofício nº 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D… (antiga cx. 71, doc. 40) constante da mesma 
cota. Anexo: Mapa 
AHU-Angola, cx.71, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6167.  1786, Julho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o envio de dois anões provenientes do presídio de São José de Encoje, para corte, que seguiram à 
guarda do tenente de infantaria Eusébio Catela de Lemos e do sargento António Fernandes, num navio de 
escravos que seguia para Pernambuco. 
Obs.: ofício nº 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D… (antiga cx. 71, doc. 40) de 15-07-1786. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6168.  1786, Julho, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, suplicando providências, e respostas aos diversos ofícios enviado que referem a necessidade de 
recrutas, de casais de colonos, de artífices e de ministros para o governo de Angola.  
Obs.: ofício nº 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D… (antiga cx. 71, doc. 40) de 15-07-1786. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6169.  [ant. 1786, Julho, 18, Quilengues] 
REQUERIMENTO de António Joaquim de Carvalho, à rainha [D. Maria I], solicitando a terceira e quarta vias da 
confirmação régia da sua patente confirmando-o no posto capitão-mor da província Quilengues, povoação de 
Salvaterra de Magos em virtude das primeiras vias não terem assinatura régia. 
AHU-Angola, cx. 71, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6170.  [ant. 1786, Julho, 19, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO do tenente da 1ª companhia do Regimento de Luanda, Bento Pessoa de Vasconcelos, à 
rainha [D. Maria I], solicitando a prorrogação da licença de um ano que fora autorizada em Angola, para se 
deslocar ao Reino, a fim de tratar de assuntos pessoais, alegando que tal pedido se deveu a atrasos ocorridos 
com a viagem, alheios a sua vontade. 
Anexo: requerimento, aviso.  
AHU-Angola, cx. 71, doc. 42, cx. 72, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6171.  1786, Julho, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [coronel do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de Luanda], Pedro Álvares de Andrade da 
Cunha Azevedo e Vasconcelos, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
cumprimentando e agradecendo a sua protecção; sobre o envio de dois anões e de um mapa do seu regimento e 
demais tropas da cidade de Luanda, solicitando a sua intervenção para com tenente da 1ª companhia do 
Regimento de Luanda, Bento Pessoa de Vasconcelos, seu sobrinho, que se deslocara ao Reino, a fim de tratar 
assuntos relacionados com partilhas de heranças, devido a morte dos seus pais. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6172.  1786, Agosto, 5, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do juiz de fora de Benguela, bacharel Rafael José de Sousa Correia de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre os conflitos com o governador [Pedro José Correia de 
Quevedo Homem e Magalhães]; esclarecendo a má imagem que este traçara de si, nos ofícios enviados ao 
Reino.  
Anexo: ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx.71, doc. 44, 47. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6173.  1786, Agosto, 18, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo aves e animais diversos; sobre a falta de 
tropa para impedir a rebelião dos povos da região, que atacam os sertanejos que se aventuravam no sertão no 
comércio de escravos, reclamando a falta de respostas do governador-geral em relação a esta questão; referindo 
que a expedição para o Cabo Negro com objectivo de encontrar o rio Cunene, como prazo de 4 meses 
prolongava-se já por um ano sem notícias satisfatórias, lamentando-se da subordinação ao governo-geral de 
Angola, designando Benguela por “quinta dos governadores de Angola”, defendendo a sua independência do 
governo-geral como forma de potenciar o seu desenvolvimento económico e o aumento das receitas do erário 
régio.  
Anexo: recibo 
AHU-Angola, cx.71, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6174.  1786, Agosto, 18, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o envio de um casal de pretos, que sendo 
brancos (albinos) eram chamados de “assas” pelos filhos do país; pássaros e um ovo de Ema. 
 Anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6175.  1786, Setembro, 1, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando José Maria Doutel de Almeida Machado e Vasconcelos, proveniente 
do Regimento de Dragões do Rio Grande de São Pedro, no cargo de governador da capitania de Benguela com 
patente de tenente-coronel de cavalaria. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 40, doc. 150 
AHU_CU_001, Cx. D…  
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6176.  1786, Setembro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando a nomeação do cónego João 
Mansel Borges de Azevedo, no lugar de arcediago de Luanda em virtude do pedido de renúncia apresentado pelo 
bacharel Manuel Dantas Lima. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6177.  [ant. 1786, Outubro, 11, Benguela]  
REQUERIMENTO do ex- juiz de fora de Benguela, bacharel António José Pinheiro Sarmento, à rainha [D. Maria 
I], solicitando provisão para que o seu sucessor tirasse nova residência do seu tempo de serviço, em virtude da 
primeira se ter extraviado a bordo de um navio que seguia para Bahia, em consequência de um levantamento de 
escravos.  
AHU-Angola, cx.71, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6178.  1786, Outubro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro sobre o envio de outro anão e de ofícios, através de um navio para Pernambuco. 
Obs.: ofício nº 5 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 71, doc. 53) de 15-10-1786. Anexo: 
passaporte, certidão de baptismo. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 50, 59. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6179.  1786, Outubro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro dando conta da situação de paz na cidade de Luanda e dos assaltos, e furtos praticados pelos gentios do 
sertão de Luanda e Benguela; referindo o recurso aos empacaceiros de Ambaca para escolta das quibucas 
(caravanas) dos negociantes que se dirigiam para norte, e da paralisação do comércio no sertão de Benguela 
devido a falta de tropa para acompanhar os sertanejos; aguardando envio de recrutas a fim de fazer guerra nas 
duas praças, no cacimbo; sobre balanço dos dois anos do seu governo e da situação do comércio escravo. 
Obs.: ofício nº 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 71, doc. 53) de 15-10-1786. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6180.  1786, Outubro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro alertando para a entrada excessiva de navios provenientes da Europa, nos portos de Luanda e Benguela; 
o enfraquecimento do giro do comércio, o excesso de fazendas gerando o abaixamento do seu preço de venda 
que contrastava com a compra de escravos mais cara. 
Obs.: ofício nº 6 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 71, doc. 53) de 15-10-1786. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6181.  1786, Outubro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro remetendo carta do ouvidor interino Domingos Plácido da Silva solicitando o lugar de juiz de fora, e 
certidões referente à devassa instaurada contra falsificação da moeda. 
Obs.: ofício nº 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 71, doc. 53) de 15-10-1786. Anexo: 
ofício, certidões. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 53, 64. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6182.  1786, Outubro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro reportando a preferência dos navios provenientes da Ásia pelo porto de Benguela em detrimento do de 
Luanda que oferecia melhores condições de segurança, de abastecimento de viveres; suspeitando tratar-se de ali 
encontrarem mais facilidades para prática de contrabando. 
 Obs.: ofício nº 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 71, doc. 53) de 15-10-1786. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6183.  1786, Outubro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro remetendo oficio do juiz de fora de Benguela, Rafael José de Sousa Correia Melo, sobre a necessidade de 
reforma do regimento dos defuntos e ausentes. 
Obs.: ofício nº 4 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 71, doc. 53) de 15-10-1786. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6184.  [ant. 1786, Outubro, 24, Luanda] 
REQUERIMENTO de Miguel Pires de Carvalho Emaús, à rainha [D. Maria I], solicitando a terceira e quarta vias 
da confirmação régia da sua patente confirmando-o no posto capitão de artilharia [da guarnição de Luanda],em 
virtude das primeiras não terem assinatura régia. 
Anexo: requerimentos, certidões, cartas patentes. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 56, cx. 70, 67. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6185.  [ant. 1786, Novembro, 1, São Filipe de Benguela] 
REQUERIMENTO de António José de Barros, à rainha [D. Maria I], solicitando provisão de confirmação por três 
anos ou mais, para servir no posto de escrivão da Fazenda Real de Benguela. 
Anexo: provisão, bilhete. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6186.  1786, Novembro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao Marquês de Pombal [ex-presidente do senado da Câmara de], 
Henrique José de Carvalho e Melo, solicitando a sua mediação para convidar o Príncipe, nosso senhor, para 
padrinho do seu filho, e autorização para o bispo D. Frei Alexandre da Sagrada Família para o representar nesse 
acto. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
  

6187.  [ant. 1786, Novembro, 12, São Filipe de Benguela] 
REQUERIMENTO do coronel do terço de auxiliares da Cavalaria de Luanda, Lazaro Cardoso Amado, à rainha [D. 
Maria I], solicitando provisão para que a doação causa dotes dos herdeiros de D. Ana Teixeira de Macedo possa 
ter efeito em qualquer instância em que se achar a causa. 
Anexo: decreto, carta, bilhete.  
AHU-Angola, cx.71, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6188.  1786, Novembro, 15, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do juiz de fora de Benguela, bacharel Rafael José de Sousa Correia de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo memória sobre o abuso pernicioso do comércio no 
sertão com a entrada da pólvora e das armas de fogo.  
Anexo: memória. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6189.  [ant. 1786, Novembro, 23, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Angola, José Francisco de Oliveira, à rainha [D. Maria I], solicitando provisão 
para o pagamento dos seus soldos, mantimentos, aposentadoria e ajudas de custos, desde o dia do seu 
embarque para Angola, à semelhança dos seus antecessores.  
Anexo: requerimento, certidão, bilhetes. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6190.  1786, Dezembro, 9, Lisboa  
INFORMAÇÃO acerca do despacho do Conselho Ultramarino de 24 de Março de 1786 que refere nova 
orientação para o provimento dos capitães-mores dos presídios de Angola. 
Anexo: despacho, decreto. 
AHU-Angola, cx.71, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6191.  1786, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA dos representantes do Senado da Câmara de Luanda: Domingos Plácido da Silva, Luís Prates Matoso da 
Câmara, Pedro Inácio Ferreira de Magalhães, José Matias da Silva e José Tomás Vaz Vieira, a rainha [D. Maria 
I], elogiando os bons serviços prestados pelo governador no governo de Angola e da sua esposa, a baronesa na 
educação das meninas nobres no palácio e na sua própria residência, apelando por isso, pela sua permanência 
para além do tempo costumado. 
Anexo: carta (outra via). 
AHU-Angola, cx.71, doc. 62, 63. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6192.  [ca. 1786, (s/d), Luanda] 
REQUERIMENTO de Luís Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, à rainha [D. Maria I], solicitando a patente de 
coronel de infantaria, com exercício de engenheiro e soldo competente, alegando os seus 15 anos de serviço. 
AHU-Angola, cx.180, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6193.  1787, Janeiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão ajudante Elias 
 Alexandre e Silva, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro solicitando a 
intervenção para ser nomeado no posto de major no Regimento da Ilha de Santa Catarina que se encontrava 
vago. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6194.  [ant. 1787, Janeiro, 18, [Huíla] 
REQUERIMENTO de ex-capitão-mor do presídio da [Huíla], António José da Silva Coelho, à rainha [D. Maria I], 
solicitando a devolução de um requerimento e respectivos documentos anexos, que iam inclusos numa petição 
anterior.  
Anexo: requerimento. 
 AHU-Angola, cx. 72, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6195.  [ant. 1787, Fevereiro, 1, Benguela] 
REQUERIMENTO do ex-juiz de fora, bacharel António José Pinheiro de Figueiredo Sarmento, à rainha [D. Maria 
I], solicitando certidão referente ao período de tempo em que exerceu aquele cargo em Benguela, para incluir no 
pedido de residência.  
 Anexo: certidão. 
 AHU-Angola, cx. 72, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6196.  1787, Fevereiro, 13, Lisboa  
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra António Januário do Vale, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], dando parecer sobre o soldado João da Costa Lemos que pertencera ao contingente 
da tropa da expedição de Cabinda.  
AHU-Angola, cx. 72, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6197.  1787, Fevereiro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta das arbitrariedades 
cometidas pelo governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo [Homem e Magalhães] aos clérigos, 
desobedecendo as sua orientações enquanto representante máximo da Igreja em Angola. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6198.  1787, Março, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo [Homem 
e Magalhães] dando conta da recepção de vários ofícios provenientes do governo de Benguela acerca dos 
conflitos com o capelão padre Manuel António da Fonseca e com o capitão, da corveta Nossa a Senhora das 
Brotas e São João Nepomuceno, proveniente de Lisboa. 
Anexo: ofícios, instrumentos em pública forma. 
 AHU-Angola, cx. 72, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6199.  1787, Março, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, referindo possuir insuficiente informação detalhada sobre o povoamento do Monte Bumbo e que 
aguardava mais notícias dos responsáveis pela expedição ao Cabo Negro; sobre a necessidade de tropa para 
combater os sobados avassalados que atacavam no sertão; propondo que a nomeação dos seus subordinados 
se fizessem localmente; solicitando médico para Benguela. 
Obs.: ofício nº 5 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 72, doc. 6) de 1-5-1787; anexo: oficio 
(cópia), ofício (extracto). 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 6, 20. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6200.  1787, Março, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a saída de escravos dos portos de Luanda e Benguela no ano de 1786, para os portos do Brasil 
(Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Maranhão e Pará); referindo que um navio com escravos equivalia a três de 
efeitos (géneros), sobre as dificuldades e as diferentes formas de pagamento; propondo um novo canal para 
exportação, a fim de evitar colónias de escravos por excesso de oferta. 
Obs.: ofício nº 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 72, doc. 6) de 1-5-1787; anexo: outra 
via. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 7, 9. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6201.  1787, Março, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a nomeação do vereador mais velho, Luís Prates Matoso da Câmara no cargo de juiz de fora, 
enquanto se aguardava sucessor. 
Obs.: ofício nº 6 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 72, doc. 8,14) de 1-5-1787;anexo: 
ofício (outra via), provisões (cópias). 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 8,14. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6202.  1787, Março, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre sua administração; mencionando os assaltos e assassínios praticados pelos negros dos potentados 
avassalados do sertão; a inclusão de soldados empacaceiros para protecção, nas comitivas dos negociantes às 
terras da Ginga e Cassanje; solicitando o envio de tropa, munições e fardamentos para os combater.  
Obs.: ofício nº 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 72, doc. 14) de 1-5-1787; anexo: 
ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6203.  1787, Março, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo carta do missionário do Congo Frei José de Torres sobre os sucessos e insucessos da acção 
religiosa e do comércio na região; referindo as dificuldades na proteção da costa desde o porto de [Quitungo] e do 
Sembo, [rio Loge] até ao rio Zaire. 
Obs.: ofício nº 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 72, doc. 14) de 1-5-1787; anexo: 
ofício (outra via), carta. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6204.  1787, Março, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, dando conta da entrada no porto de Luanda de uma lancha proveniente do Cabinda solicitando permissão 
para se abastecer de víveres em troca de fazenda de cafre, e das providências tomadas. 
Obs.: ofício nº 4 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 72, doc. 14) de 1-5-1787; anexo: 
ofício (outra via), carta. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6205.  1787, Março, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a chegada dos capitães de infantaria, José Miguel Pereira d’Eça, António José de Almeida de 
Azevedo e do tenente Francisco Ribeiro de Sousa, nomeados para Angola; solicitando o envio de artilheiros e de 
mais tropa para guarnição das fortalezas e fronteiras; sobre atribuição da patente de capitão, ao tenente Vicente 
José Ferreira, como prémio da missão no Congo; referindo a falta de fardamentos e fardeta; propondo o fabrico 
de calçado para tropa em Angola por ser mais económico. 
Obs.: ofício nº 7 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 72, doc. 14) de 1-5-1787; anexo: 
ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6206.  1787, Março, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo uma representação do mestre da corveta Nossa Senhora das Brotas, e São João 
Nepomuceno, Gabriel Álvaro da Silva, expondo os acontecimentos durante a sua escala em Benguela e as 
acções ordenadas pelo governador, [Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães]. 
Obs.: ofício nº 8 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 72, doc. 14) de 1-5-1787; anexo: 
ofício (outra via, datada de 30 do mesmo mês), representação, relação. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6207.  1787, Abril, 14, Chaves 
CARTA (incompleta) à rainha [D. Maria I] sobre o caracter do nomeado governador de Benguela [José Maria 
Doutel de Almeida Machado e Vasconcelos]. 
Obs.: Ver AHU_CU_Ofícios de Angola 1783-1788, Cod. 151, fl. 266v. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6208.  1787, Abril, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, à rainha [D. Maria I], sobre a representação dos oficiais da Câmara: juiz de 
fora, António José Pinheiro de Figueiredo Sarmento, [sargento-mor e negociante], Gregório José Mendes, 
António José da Costa, Joaquim José Duarte Castelo Branco, procurador, Custódio Soares Ferreira, escrivão, 
António José de Barros e dos moradores da cidade de Benguela, à rainha [D. Maria I] solicitando algumas 
providências sobre o comércio daquela cidade e para o bom funcionamento do hospital, assim como atribuição do 
mesmo foral e privilégios concedidos à câmara de Luanda. 
Anexo: representação, representação (cópia), instrumento em pública forma, certidão. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 11; cx. 69, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
  

6209.  1787, Maio, 4, Lisboa  
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], ao ministro geral da 
Congregação da Ordem Terceira da Penitência de São Francisco remetendo patente nomeando frei Joaquim de 
Santa Ana para missionário de S. José de Luanda. 
Obs. Contém outros avisos que não se destinam à Angola. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6210.  1787, Maio, 7, Lisboa  
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], ao Conde Regedor 
sobre as providências necessárias a tomar no caso de se sentenciar os presos que pelas suas culpas 
merecessem ir para degredo, e o envio de uma lista dos mesmos. 
 AHU-Angola, cx. 72, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6211.  1787, Maio, 20, Benguela  
OFÍCIO do naturalista e secretário do governo de Angola, Joaquim José da Silva, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta da recolha de dados sobre História Natural de 
Angola, efectuada durante a expedição terrestre até Cabo Negro, sul de Angola. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 19 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6212.  1787, Junho, 1, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o tenente do Regimento de Infantaria, Cristóvão José Pinheiro de 
Vasconcelos, no posto de sargento-mor do Regimento de Infantaria de Angola.  
Obs.: inclui um documento sem número, que inclui uma lista de nomeações, do qual faz parte este oficial. Anexo: 
decreto (minuta). 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 22, 21, s/nº 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6213.  1787, Junho, 14, Lisboa  
CARTA da Congregação da Propaganda Fide sobre os missionários para Angola. 
Obs.: carta em italiano.  
AHU-Angola, cx. 13, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6214.  [ant. 1787, Junho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel do Regimento de Infantaria de Luanda, Manuel António Tavares, à rainha 
[D. Maria I], solicitando uma tença num dos almoxarifados do reino para a sua filha legitima e órfã de mãe, D. 
Maria de Ornelas e Vasconcelos. 
Anexo: mandados, certidão. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6215.  1787, Junho, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o falecimento do escrivão da Junta, Joaquim José de Azevedo, de dois deputados e do 1º 
escriturário; solicitando o envio urgente de homens capazes para os substituir, bem como do seu sucessor por já 
ter terminado seu tempo de serviço. 
Anexo: ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 24, 25. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6216.  1787, Junho, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes, à rainha [D. Maria I], solicitando, na 
qualidade provedor, autorização para sub-rogar os arimos e as casas deixados pelos seus testadores à Santa 
Casa da Misericórdia.  
Anexo: carta, portaria, provisão e atestação. 
 AHU-Angola, cx. 72, doc. 26, 15. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6217.  1787, Junho, 30, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta da chegada da nau Nosso Senhor do 
Bonfim e Santa Maria, comandada pelo capitão Carlos de Brito, para abastecimento de água, víveres e socorro 
dos doentes com escorbuto; referindo as medidas punitivas contra o tanoeiro José Vicente por agressão ao 
capitão da nau.  
Anexo: recibo, ofício (cópia). 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 27, 28. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6218.  [ant. 1787, Julho, 3, [de Lisboa] 
REQUERIMENTO do anspeçada do Regimento de Infantaria da Corte, José Maurício Rodrigues, à rainha [D. 
Maria I], solicitando despacho para o posto de sargento num dos regimentos de Angola.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6219.  [ant. 1787, Julho, 5, [de Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado ouvidor para Angola, bacharel João Álvares de Melo, à rainha [D. Maria I], 
solicitando provisão para o pagamento dos seus soldos e mantimentos desde o dia do seu embarque para 
Angola, à semelhança dos seus antecessores.  
Anexo: bilhetes, certidão. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6220.  1787, Julho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta das arbitrariedades 
cometidas pelo governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo [Homem e Magalhães] aos clérigos, 
em particular o caso do sacerdote capelão de navio, que foi preso com provas falsas conseguidas sob coação. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6221.  1787, Julho, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do naturalista e secretário do governo de Angola, Joaquim José da Silva, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o envio de espécies de fauna e flora recolhidas durante 
dois anos, nos sertões de Benguela. 
AHU-Angola, cx. 72, 32. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6222.  1787, Julho, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a intenção de enviar trigo e arroz 
cultivados pelos sacerdotes nos seus terrenos, como prova das potencialidades agrícolas de Angola, e da 
necessidade de colonos para as desenvolver. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6223.  1787, Julho, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [coronel do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de Luanda], Pedro Álvares de Andrade da 
Cunha Azevedo e Vasconcelos, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
enviando mapa do seu regimento e das demais tropas de Angola, dando conta da falta de efectivos por motivos 
de doença, convalescença e sentenciados; solicitando a sua substituição findo o tempo de serviço e remuneração 
no posto de coronel desde o seu embarque para Angola.  
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 34; cx. 69, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6224.  1787, Julho, 11, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do missionário frei António de Santa Iria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de 
Melo e Castro], solicitando a sua intervenção junto da rainha para ser atendido na sua suplica relativa a 
remuneração para o seu sustento.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6225.  1787, Julho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, enviando pela galera vinda da Ásia, comandado pelo capitão Domingos Xavier Ribeiro, aves e animais 
para Reino, informando que o navio Nossa Senhora do Bonfim chegara com várias avarias. 
 AHU-Angola, cx. 72, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
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6226.  1787, Julho, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo [Homem 
e Magalhães], enviando instruções sobre a ida da curveta Nossa Senhora da Natividade e São Francisco Xavier 
para carregar sal, proibindo a provisão de mantimentos aos viajantes antes de a cidade receber reforços 
provenientes de S. Tomé; dando notícias sobre outros navios provenientes da Ásia com destino a Lisboa. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

6227.  1787, Julho, 17, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo pelo navio Nossa Senhora de Lampadosa, 
e São João Baptista, capitaneada por José Félix de Sousa, pássaros e animais para o Reino; sobre conflitos com 
o governador-geral acerca dos encargos dessas remessas; solicitando sucessor.  
Anexo: ofício, certidão, recibo. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

6228.  1787, Julho, 17, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do juiz de fora de Benguela, bacharel Rafael José de Sousa Correia de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], solicitando nomeação para o lugar vago de ouvidor de Luanda, 
em virtude de estar a findar o seu triénio de serviço em Benguela e também devido aos conflitos com o 
governador daquela cidade.  
Anexo: ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 39, 44. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

6229.  1787, Julho, 18, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo pela nau da Índia capitaneada por José 
Félix de Sousa, alguns freixinhos de madeira medicinais e tintureiras, bem como as suas utilizações (pau tacula e 
quicongo); agradecendo a nomeação do seu sucessor. 
Obs.: "tacula", Árvore africana cuja madeira tem veios de carmesim brilhante e é muito apreciada e usada em 
tinturaria, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013; anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

6230.  1787, Julho, 18, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, esclarecendo as razões das providências tomadas 
contra o padre Manuel António da Fonseca e do conflito que daí resultara com o governador-general e o bispo. 
Anexo: provisão e decreto. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

6231.  [ant. 1787, Julho, 20, [Angola] 
REQUERIMENTO do tenente de infantaria pago, do Regimento da praça de Angola, Caetano Pinheiro Falcão, à 
rainha [D. Maria I], solicitando licença por tempo de um ano para tratar das suas dependências e requerimentos 
no Reino.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6232.  [ant. 1787, Julho, 24, [de Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado ouvidor para Angola, bacharel João Álvares de Melo, à rainha [D. Maria I], 
solicitando certidão do registo do regimento dos ouvidores.  
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6233.  1787, Julho, 31, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta do envio de correspondência, pássaros e 
outras raridades do país, da impossibilidade de enviar mais espécies raras por falta de recursos paras as 
despesas, mencionando os conflitos com o governador general; solicitando o envio do seu sucessor. 
Obs.: refere anexos que não constam nesta capilha. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

6234.  1787, Agosto, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do capitão ajudante do regimento de [Luanda], Elias Alexandre e Silva, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, recordando solicitação feita em ofícios anteriores para ocupar o 
posto vago de major no Regimento de Infantaria da Ilha de Santa Catarina. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6235.  1787, Agosto, 7, Lisboa 
CARTA PATENTE da rainha D. Maria I nomeando João Feliciano de Araújo Soares, no emprego de cirurgião-mor 
da capitania de Benguela, que vagou por demissão de João António Damasceno. 
Anexo: carta patente (outra via). 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6236.  1787, Agosto, 13, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], [Martinho de Melo e Castro] ao [vice-rei do 
Brasil] Luís de Vasconcelos e Sousa, sobre reclamação dos bens requeridos pelos herdeiros (pai e irmão) do 
falecido ouvidor de Angola, Francisco Xavier de Lobão Machado Pessanha. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6237.  1787, Agosto, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a nomeação de um mestre da Ribeira como carpinteiro para atender à praça mercantil de Angola, 
(o giro dos navios de escravos para o Brasil e a escala dos navios da Índia).  
AHU-Angola, cx. 72, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6238.  1785, Agosto, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor interino Domingos Plácido da Silva, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, solicitando remuneração dos seus serviços, desde o falecimento do seu antecessor, [Francisco 
Xavier de Lobão Machado Pessanha], bem como nomeação para o cargo de secretário do governo que em breve 
iria vagar. 
Anexo: requerimentos, instrumento de carta testemunhável, certidão. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6239.  1787, Agosto, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre as providências adoptadas para o desembarque das fazendas e posterior venda para salvação dos 
interesses económicos dos negociantes e dos direitos régios, como refere os documentos remetidos. 
Anexo: petições, portarias, vistoria, relação.  
AHU-Angola, cx. 70, doc. 52, 49. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6240.  1787, Agosto, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do tenente do Esquadrão da Cavalaria de Luanda, Manuel da Costa Pinto, e dos alferes do Regimento 
de Infantaria da mesma cidade, António Hipólito Costa e Francisco de Oliveira Teves Moreira, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], solicitando ajuda para confirmação régia da 
agregação à Plana da Corte, findos os seis anos de serviço em Angola. 
Anexo: petição. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6241.  [ant. 1787, Agosto, 27, [de Luanda] 
REQUERIMENTO do coronel da Ordenança de Luanda, Anselmo da Fonseca Coutinho, à rainha [D. Maria I], 
solicitando licença para se deslocar ao Reino, por motivo de doença. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6242.  [ant. 1787, Agosto, 27, Quanza 
REQUERIMENTO de José Pereira Nunes, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, no 
posto de capitão da Ordenança do Quanza, passada pelos governadores interinos de Angola: Bispo, D. Luís da 
Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, coronel de infantaria João 
Monteiro de Morais, que vagou por promoção de Lázaro Cardoso Amado para coronel da mesma Ordenança.  
Obs.: m.est.; anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6243.  [ant. 1787, Setembro, 3, [de Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado ouvidor para Angola, bacharel João Álvares de Melo, à rainha [D. Maria I], 
solicitando a inclusão desta petição aos demais papéis; bem como a suspensão da ordem que o assunto 
mereceu, propondo que se observasse, nesta matéria, o regimento da ouvidoria, enquanto não houvesse nova 
determinação régia.  
Anexo: informação, requerimento, carta, provisão, instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6244.  1787, Setembro, 11, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Pedro José Correia de Quevedo Homem e Magalhães, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando o abastecimento em víveres da nau 
Santiago Maior proveniente da Índia; sobre o estado de desordem, guerra e a fome que se vivia na cidade de 
Benguela e no seu sertão; referindo que essas desordens e abusos eram consequência da falta de autoridade e 
dos conflitos com o governador-geral. 
Anexo: ofício (este ofício nada tem a ver com o teor do documento principal).  
AHU-Angola, cx. 72, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
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6245.  [ant. 1787, Setembro, 18, Angola] 
REQUERIMENTO de Manuel Antunes da Cunha, morador do [presídio] do Dande, ao Bispo [frei Alexandre da 
Sagrada Família Ferreira da Silva], solicitando a sua libertação, por se achar preso a 50 dias com os pés atados a 
um tronco, por denúncia de concubinato e práticas de feitiçaria, ordenada pelo vigário daquele presídio [frei 
Amaro de Sousa Machado], alegando já ter pago a multa e custas a que fora obrigado cumprir, como condição 
para ser posto em liberdade. 
Anexos: requerimentos, ofícios. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6246.  1787, Setembro, 22, Lisboa  
OFÍCIO do desembargador dos agravos e superintendente geral dos contrabandos e descaminhos dos Reais 
Direitos, António Joaquim de Pina Manique, sobre a chegada do degredado António José Moniz ao Reino, 
proveniente do Maranhão, que devia seguido para Angola para cumprimento do degredo. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 59-A 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6247.  [ant. 1787, Setembro, 28, Cotins, Nova Caconda 
REQUERIMENTO do frei Baltasar de Campo Maior, missionário da província da Piedade, à rainha [D. Maria I], 
solicitando remuneração pelos serviços prestados em Angola, como pároco do presídio de Cotins, Nova 
Caconda. 
Anexo: Alvará de Atestação. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6248.  1787, Outubro, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do naturalista, Joaquim José da Silva, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo 
e Castro solicitando o cargo de secretário no Rio de Janeiro, alegando razões familiares. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6249.  [ant. 1787, Outubro, 16, Icolo 
REQUERIMENTO de Lopo de Sousa de Castro, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
no posto de capitão-mor, sem soldo, do distrito de Icolo, passada pelos governadores interinos de Angola: Bispo, 
D. Luís da Anunciação e Azevedo, ouvidor-geral Joaquim Manuel Garcia de Castro Barbosa, coronel de infantaria 
João Monteiro de Morais, vago por desistência de António José da Piedade.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6250.  [ant. 1787, Outubro, 26, [de Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado ouvidor para Angola, bacharel João Álvares de Melo, à rainha [D. Maria I], 
solicitando certidão do registo da provisão de 26 de Junho de 1654 e de 28 de Março de 1718, sobre o 
conhecimento da acção nova, que regia o mandato dos ouvidores gerais no ultramar. 
Anexo: requerimentos, certidão. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6251.  1787, Novembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA dos membros do Cabido de Luanda à rainha [D. Maria I] sobre a demissão do [ex-Bispo de Malaca, e 
Vigário de Angola, demissionário], frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], delegando as funções 
eclesiásticas aos membros do Cabido, e a devassa mandada instaurar pelo governador-geral a religioso 
sacerdote e pároco [frei Amaro de Sousa Machado]; solicitando nomeação de novo representante da Igreja. 
Anexo: auto de devassa. 
AHU-Angola, cx.70, doc. 66, 64. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6252.  [ant. 1787, Novembro, 22, [Luanda] 
REQUERIMENTO do físico-mor de Angola José Rodrigues Martins da Rocha, à rainha [D. Maria I], solicitando 
provisão para confirmação do privilégio para fabricar pesqueiros fixos no mar, por tempo de dez anos, concedido 
pelo governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral 
e Carvalho Soares de Albergaria], em virtude da falta de peixe e de embarcações na cidade [de Luanda]. 
Anexo: provisão. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6253.  1787, Dezembro, 19, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando Manuel António Pires Mota, para cirurgião de Benguela.  
Anexo: bilhete 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6254.  1787, Dezembro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do nomeado juiz de fora, José Francisco de Oliveira, ao secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre a sua chegada à Angola, tomada de posse e execução das ordens régias 
relativas à nomeação do ouvidor-geral, do juiz da ordenança e de outros cargos da justiça; reportando o estado 
crítico em que encontrara o estado público de Angola, nomeadamente os conflitos entre o governador-geral e as 
autoridades eclesiásticas. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6255.  1787, Dezembro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo os documentos sobre as queixas e medidas adoptadas contra o vigário encomendado do 
presídio do Dande, frei Amaro de Sousa [Machado], que explicavam os conflitos com o Bispo de Angola, a sua 
demissão e o regresso para Reino, delegando administração da Igreja ao Cabido de Luanda. 
Anexo: ofício (outra via), atestação (cópia), ofícios (cópias). 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 71, 72, 65, 68. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6256.  [ant. 1788, Janeiro, 11, Benguela] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Benguela, Rafael José de Sousa Correia de Melo, à rainha [D. Maria I 
solicitando provisão para que o seu sucessor, bacharel Felício José Barbosa de Figueiredo nomeasse um 
escrivão e meirinho para tirar residência, visto ter cessado o seu tempo de serviço. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6257.  1788, Janeiro, 15, [Lisboa] 
LEMBRETE sobre a nomeação de Eusébio Catela de Lemos no posto de capitão a 15 de Janeiro de 1788. 
AHU-Angola, cx.73, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6258.  [ant. 1788, Janeiro, 23, Cassandama] 
REQUERIMENTO de Jerónimo Dias da Silva, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, no 
posto de capitão comandante da fortaleza de São Pedro de Cassandama, passada pelo governador de Angola, 
barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], vago por 
promoção de Bernardino Pinheiro Falcão.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6259.  [ant. 1788, Janeiro, 29, Angola] 
REQUERIMENTO do tenente do Esquadrão da Cavalaria de Angola, João Lobo Subtil, à rainha [D. Maria I], 
solicitando provisão de licença por mais um ano, para poder prosseguir com os tratamentos. 
Anexo: requerimento, atestação, bilhete. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6260.  1788, Fevereiro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, à rainha [D. Maria I], sobre a petição de Domingos Plácido da Silva relativo 
ao pagamento do ordenando correspondente ao cargo ouvidor geral desde o falecimento do seu antecessor 
Francisco Xavier de Lobão Machado Pessanha. 
Anexo: requerimento, aviso. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 8,7. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6261.  1788, Fevereiro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro], sobre o conflito com o governador 
general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de 
Albergaria], expondo as razões da sua demissão e partida para Corte, sem permissão régia. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6262.  1788, Fevereiro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do juiz de fora de Angola, José Francisco da Silva referindo a interferência do governador-geral, no 
pelouro da justiça, indo contra as ordenações régias, relatando e enviando certidões que evidenciavam o caso da 
sentença anulada proferida contra o porteiro do Juízo, José Bartolomeu Gabriel por ter soltado uma negra, sem a 
autorização dos juízes e oficiais do Terreiro Público.  
Obs.: este ofício refere 14 anexos, mas apenas existem 2; Anexo: carta régia, certidão.  
AHU-Angola, cx. 73, doc. 12, 11, 10. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6263.  [ant. 1788, Março, 10, Angola] 
REQUERIMENTO do prior do convento do Carmo da cidade de Luanda, como testamenteiro de Maria Rodrigues 
Fialho, à rainha [D. Maria I], solicitando provisão para interpor novamente agravo para Casa da Suplicação na 
Relação da Bahia a favor de Domingos Rodrigues Fialho. 
Anexo: bilhete, certidões, mandado, ofício, requerimento. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 14, 22. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6264.  1788, Março, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do capitão [ajudante do regimento de Luanda], Elias Alexandre e Silva, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando aviso autorizando a sua transferência para Rio de 
Janeiro, no fim da sua missão de serviço em Angola, como constava na sua carta patente. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6265.  1788, Março, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o estado da sua governação, referindo a tranquilidade pública, o restabelecimento da ordem 
perturbada, a exportação dos géneros, o estado precário da saúde, devido ao prolongado tempo de seca (cerca 
de três anos); remetendo as receitas dos direitos alfandegários de 1785 que evidenciavam os constrangimentos 
no comércio de escravos e as queixas dos negociantes.  
Obs.: ofício nº 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 73, doc. 20) de 22-03-1788. Anexo: 
relação. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6266.  1788, Março, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, dando conta das desordens cometidas em Benguela quer pelo seu governador, [Pedro José Correia de 
Quevedo Homem e Magalhães] como pelo juiz de fora, Rafael José Correia de Melo.  
Obs.: ofício nº 5 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 73, doc. 20) de 22-03-1788. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6267.  1788, Março, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o regresso ao Reino do capitão tenente, e comandante da fragatinha Nossa Senhora do Carmo, 
Luanda, António José Valente por motivo de doença, e a necessidade de substituto; sugerindo a venda da 
fragatinha para evitar continuadas reparações e prejuízos devido as constantes avarias, sobre o recurso à farinha 
de S. Tomé para suprir a sua escassez em Angola.  
Obs.: ofício nº 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 73, doc. 20) de 22-03-1788. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6268.  1788, Março, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, intercedendo a favor do físico-mor de Angola, José Rodrigues Martins da Rocha, que não pretendia 
permanecer no seu cargo, após cumprir os seis anos de serviço, alegando motivo de saúde.  
Obs.: ofício nº 6 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 73, doc. 20) de 22-03-1788. Anexo: 
capilha. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6269.  1788, Março, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a necessidade de gente com lei e civilizada para Angola, os constrangimentos do comércio de 
escravos e a vontade de regressar ao Reino, tendo em conta os anos de serviços prestados.  
Obs.: ofício nº 4 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 73, doc. 20) de 22-03-1788. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6270.  1787, Março, 22, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do [coronel do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de Luanda], Pedro Álvares de Andrade da 
Cunha Azevedo e Vasconcelos governador de Benguela, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, remetendo relação das promoções efectuadas pelo governador-geral sem o seu 
conhecimento; referindo as suas interferências no seu regimento e a consequente falta de autoridade re 
das por alguns oficiais, em particular do tenente-coronel.  
Anexo: relação.  
AHU-Angola, cx. 72, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

6271.  1788, Março, 22, [Lisboa] 
RELAÇÃO do secretário do governo de Angola, Joaquim José da Silva, sobre os ofícios do governador e capitão-
general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de 
Albergaria] que foram remetido à secretaria de estado da Marinha e Ultramar, a 22 de Março de 1788. 
Anexo: recibos. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6272.  1788, Março, 22, [Lisboa] 
CARTA RÉGIA da rainha [D. Maria I] permitindo a venda das fazendas descarregadas do navio Senhor do Bonfim 
e Santa Maria proveniente da Índia, a fim evitar prejuízos aos negociantes e a Fazenda Real, uma vez que o 
navio estava imobilizado em Angola para reparação.  
AHU-Angola, cx. 72, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6273.  [ant. 1788, Abril, 19, Benguela] 
REQUERIMENTO do nomeado juiz de fora de Benguela, bacharel Felício José Barbosa, à rainha [D. Maria I], 
solicitando provisão para o pagamento dos seus soldos e mantimentos a partir do início do seu embarque para 
Angola, à semelhança do que fora praticado com os seus antecessores.  
Anexo: bilhetes, certidão. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6274.  1788, Maio, 20, Vila das Caldas [da Rainha]  
OFÍCIO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros], visconde de Vila Nova de Cerveira, [Aires de Sá e 
Melo], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a ordem régia que 
ordenava o retiro do Bispo de Angola para o seminário de Brancânes até ordens em contrário; solicitando 
pareceres acerca das petições do brigadeiro Des Noyers e do alferes de granadeiros do Pará, Lourenço Varela 
de Almeida. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6275.  1788, Junho, 9, Lisboa 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro], informando a sua chegada ao Reino, 
aguardando providências régias para expor as razões da sua demissão e partida para Corte, sem permissão. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6276.  1788, Junho, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do capitão [ajudante do regimento de Luanda], Elias Alexandre e Silva, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o conselho de guerra ao tenente de Benguela, José Maria 
Arsénio de Lacerda; a nomeação do juiz da alfandega, Martinho Teixeira de Mendonça, no posto de major, sem 
terço, sem uma companhia, sem oficialidade e sem soldo, e exercendo o cargo sargento-mor de auxiliares, que 
vagara por falecimento do sargento-mor reformado, Joaquim Marques; referindo as irregularidades dessas 
promoções determinadas pelo governador general, o descontentamento dos oficiais de nomeação régia, 
solicitando providências para se atender a referida situação. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6277.  1788, Junho, 19, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [Secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre, declarando que dos livros de 
registos não constavam que José Joaquim Monteiro Guedes não tivesse deixado cumprir alguma ordem do 
tribunal durante o tempo de serviço como juiz de fora de Benguela.  
Anexo: requerimentos, certidão. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 63; cx. 73, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6278.  1788, Junho, 20, Lisboa 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro], expondo as razões da sua demissão e 
partida para Corte, sem permissão régia; remetendo documentos comprovativos. 
Anexos: certidões, atestações, informação. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 28; cx. 70, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6279.  1788, Junho, 25, Lisboa 
OFÍCIO do [ex-] Bispo de Malaca, e Vigário de Angola, frei Alexandre [da Sagrada Família Ferreira da Silva], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro], remetendo cópia em pública forma da 
carta do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria] e outras atestações que corroboravam a sua exposição dos factos 
ocorridos em Angola. 
Anexo: carta, atestações.  
AHU-Angola, cx. 73, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6280.  1788, Julho, 3, Lisboa 
 CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do capitão de Artilharia, Manuel António Mourão, 
que solicitava [ser agregado à Primeira Plana da Corte ou], e ser reformado devido as moléstias contraídas em 
serviço, no posto de sargento-mor, atestando os bons serviços prestados. 
Anexo: resumo, requerimento, lembrete, certidões, atestações, cartas patentes. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6281.  1788, Julho, 11, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO de Rafael José de Sousa Correia de Melo, Nuno Joaquim Pereira da Silva e Lourenço de Carvalho 
[Gameiro?], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre o abastecimento 
de víveres, aguada e reparação feita na nau da Índia, Nossa Senhora da Conceição e Santo António comandada 
por Dionísio Ferreira Portugal, como o aviso de 21 de Março de 1787; remetendo marfim e documentos das 
referidas despesas. 
Anexo: Listas, recibo, conta. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6282.  1788, Julho, 13, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO dos membros do governo interino de Benguela, Rafael José de Sousa Correia de Melo, Nuno Joaquim 
Pereira da Silva e Lourenço de Carvalho [Gameiro?], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de 
Melo e Castro], sobre o falecimento do governador de Benguela, no dia 13 de Junho de 1788 e da formação do 
governo interino. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6283.  1788, Julho, 14, Lisboa  
OFÍCIO do desembargador dos agravos e superintendente geral dos contrabandos e descaminhos dos Reais 
Direitos, António Joaquim de Pina Manique, sobre a chegada do religioso frei Amaro proveniente de Angola, que 
chegara no navio Nossa Senhora do Livramento e Santo António, como capelão.  
AHU-Angola, cx. 73, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6284.  [ant. 1788, Julho, 15, [Angola] 
REQUERIMENTO do tenente de infantaria pago, do Regimento da praça de Angola, Caetano Pinheiro Falcão, à 
rainha [D. Maria I], solicitando provisão de prorrogação de licença por tempo de um ano, alegando motivos de 
saúde e necessidade de tratar das suas dependências e requerimentos no Reino.  
Anexo: bilhete, provisão 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6285.  [ant. 1788, Julho, 17, [Angola] 
REQUERIMENTO do coronel de auxiliares do Terço de Luanda, Lázaro Cardoso Amado, à rainha [D. Maria I], 
solicitando reforma da licença que lhe fora concedida por ano para se descolar ao Reino, alegando que por 
motivo de doença não pode beneficiar no prazo em que esta lhe fora concedida.  
Anexo: requerimentos, bilhetes, alvará, atestação, certidão, provisão, carta. 
AHU-Angola, cx. 70, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6286.  [ant. 1788, Agosto, 6, [Angola] 
REQUERIMENTO do ajudante das fortificações de Angola, José Joaquim Sabido, à rainha [D. Maria I], 
solicitando confirmação da carta de sesmaria, passada pelo governador e capitão-general  José Gonçalo da 
Câmara, relativo a concessão de sete braças de terra no sítio declarado na mesma carta.  
Anexo: bilhete, carta de sesmaria, carta de confirmação.  
AHU-Angola, cx. 73, doc. 34, 42. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6287.  [ant. 1788, Agosto, 6, [Angola] 
REQUERIMENTO de Manuel José da Rocha e Silva, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta 
patente, passada pelo governador e capitão-general, de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e 
Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], no posto de capitão de uma das companhias do Terço 
de Auxiliares de Luanda, que se achava vago por falecimento de António José Carlos.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6288.  [ant. 1788, Agosto, 6, [Angola] 
REQUERIMENTO de Paulo da Silva Rego, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general, de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos 
de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], no posto de capitão de uma das companhias do Terço de Auxiliares 
de Luanda, vago por promoção de Martinho Teixeira de Mendonça.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6289.  [ant. 1788, Agosto, 22, [Angola] 
REQUERIMENTO do advogado e bacharel Félix Correia de Araújo, à rainha [D. Maria I], solicitando provisão para 
prova do direito comum no litígio acerca do testamento do capitão-mor João dos Santos Xavier à sua filha única 
D. Maria Vicência dos Santos Xavier contra Agostinho dos Santos Xavier, seu tio. 
Anexo: provisão, bilhete, lembrete, certidão, carta precatória. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6290.  1788, Agosto, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do juiz de fora, dos vereadores e procuradores da câmara de Luanda, à rainha [D. Maria I], solicitando o 
envio de dois professores de medicina para cuidar das gentes e dos militares daquela conquista, em virtude do 
falecimento do físico-mor, doutor José dos Santos Rocha. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6291.  1788, Setembro, 4, São Filipe de Benguela  
CARTA do juiz de fora de Benguela, Felício José Barbosa de Figueiredo, à rainha [D. Maria I], sobre o resultado 
da residência devassa feita ao seu antecessor, bacharel Rafael José de Sousa Correia de Melo. 
Anexo: auto de residência, atestação. Oficio, certidões. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6292.  1788, Outubro, 1, São Filipe de Benguela  
PASSAPORTE passado pelo governador e capitão-general, de Angola, barão de Moçâmedes, José de Almeida e 
Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, para seis moleques libertos, que seguiam para o Reino 
para serem educados, de acordo com o aviso Secretário de Estado dos Negócios do Reino de 26 de Março de 
1784.  
AHU-Angola, cx. 73, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6293.  1788, Outubro, 12, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, José Maria Doutel de Almeida Machado e Vasconcelos, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta da doença contraída na viagem, da sua 
chegada, da tomada de posse e sobre a governabilidade daquela região; referindo ausência de uma secretaria do 
governo organizada, indisciplina militar, falta de fardamentos, armamentos e munições, a arrogância dos 
negociantes, o entendimento difícil com o governo-geral de Luanda, a presença e os abusos cometidos pelos 
navios franceses. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
  

6294.  [ant. 1788, Outubro, 17, [Angola] 
REQUERIMENTO de Félix Xavier Pinheiro de Lacerda, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta 
patente, passada pelo governador e capitão-general, de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e 
Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], no posto de primeiro tenente da Companhias de 
artilharia de Luanda, vago por falecimento de José de Sousa Sepúlveda.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6295.  [ant. 1788, Novembro, 17, [Angola] 
REQUERIMENTO de António José de Barros, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general, de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos 
de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], no posto de sargento-mor dos auxiliares da capitania de Benguela, 
vago por promoção de Gregório José Mendes.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6296.  1788, Novembro, 19, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, José Maria Doutel de Almeida Machado e Vasconcelos, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre o seu estado de saúde, a usurpação da casa e 
dos bens do falecido governador pelo capitão de infantaria de Benguela, Nuno Joaquim Pereira, a devassas que 
mandara instaurar contra esse militar; referindo o caracter do juiz de fora cessante. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6297.  [ant. 1788, Novembro, 26, [Angola] 
REQUERIMENTO de Francisco José Teixeira Coelho e Melo, à rainha [D. Maria I], requerendo o posto de praça 
de sargento em qualquer parte do Reino, alegando os anos de serviço e os postos que já ocupara, 
nomeadamente o de sargento em Angola, tal como atestavam os documentos em anexo. 
Anexo: atestações, requerimentos, certidões. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6298.  1788, Dezembro, 13, Luanda  
OFÍCIO do sargento-mor de infantaria, Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], pedindo providências para a execução das ordens trazidas do 
Reino, alegando ter recebido a chegada orientações diferentes do governador general de Angola. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6299.  1788, S/D 
Instrumento em pública forma nºs 3,4,5,6,7,9,10,11,12 relativo à comercialização da farinha de pão em Angola. 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 49,5,50 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6300.  1788, S/D 
Autos dos procedimentos da venda da farinha de pão em Angola 
AHU-Angola, cx. 73, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6301.  1788, S/D 
OFÍCIO de frei Pedro da Trindade, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
sobre o padre Amaro de Sousa Machado, proveniente de Angola, solicitando a sua intervenção acerca das 
razões da sua ida para o Reino. 
Obs.: datação aferida a partir dum ofício semelhante existente em AHU_CU_015, cx. 163, D. 11682 
(Pernambuco).  
AHU-Angola, cx. 74, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6302.  1789, Janeiro, 9, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o coronel do Regimento de Cavalaria de Almeida, Manuel de Almeida 
Vasconcelos, para governador e capitão geral de Angola.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6303.  1789, Janeiro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo requerimento do capitão comandante do esquadrão da Cavalaria, Alexandre José Botelho de 
Vasconcelos, solicitando promoção, tendo em conta os anos de serviço, exercido com zelo e rectidão.  
Obs.: ofício nº 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 74, doc. 6) de 20-02-1789. Anexo: 
requerimento. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

6304.  1789, Janeiro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o contrabando de escravos num navio francês, no porto de Benguela facilitado pelo juiz de fora 
Rafael José [de Sousa Correia e Melo]; denunciando que o pecúlio que amealhara serviu para influenciar a seu 
favor, as testemunhas ouvidas para a sua residência.  
Obs.: ofício nº 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 74, doc. 6) de 20-02-1789; anexo: 
relação. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

6305.  1789, Janeiro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a nomeação do advogado Domingos Plácido da Silva, no posto de capitão auditor, anexando-lhe a 
comandância do Forte de São Pedro de Cassandama, vago pelo regresso ao Reino de Jerónimo Dias da Silva.  
Obs.: ofício nº 4 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 74, doc. 6) de 20-02-1789. Anexo: 
cartas patentes.  
AHU-Angola, cx. 74, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6306.  1789, Janeiro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a fuga do marinheiro Manuel da Silva e de mais soldados do escaler pertencente à fragata Luanda, 
das providências encetadas para os resgatar das autoridades do Soio (Sonho); referindo a interferência dos 
franceses nessa acção. 
Anexo: ofícios (cópias), cartas e atestação. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6307.  1789, Janeiro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre as dúvidas suscitadas no Conselho de guerra mandada instaurar contra um soldado do presídio da 
Muxima. 
Obs.: ofício nº 5 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 74, doc. 6) de 20-02-1789. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6308.  1789, Janeiro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, reportando o estado dos oficiais das tropas, remetendo o respectivo mapa; sobre nomeações para as 
vagas de tenente-coronel e de ajudante das ordens, vagos por fim do tempo de serviço de Manuel António 
Tavares e Álvaro de Carvalho Matoso. 
Obs.: ofício nº 6 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 74, doc. 6) de 20-02-1789. Anexo: 
mapas. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6309.  1789, Fevereiro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], José Miguel Licete, à rainha [D. Maria I], remetendo 
requerimento do nomeado governador e capitão-general  de Angola, Manuel de Almeida Vasconcelos, solicitando 
o envio de uma botica à semelhança do que fora praticado com o seu antecessor. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6310.  1789, Fevereiro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, dando conta das dificuldades em auxiliar os negociantes e feirantes no giro dos seus negócio pelo sertão, 
devido aos ataques dos negros, das poucas diligências para os combater; remetendo certidão dos escravos 
embarcados no ano anterior (1788), e os resultados dos direitos correspondentes. 
Obs.: ofício nº 7 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 74, doc. 6) de 20-02-1789. Anexo: 
certidão. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6311.  1789, Fevereiro, 23, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o segundo tenente do Regimento de Artilharia do Porto, António José 
Bengilde, para primeiro tenente de Artilharia de Angola.  
AHU-Angola, cx. 74, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6312.  1789, Fevereiro, 26, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o bacharel Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Bessa, para o lugar 
de juiz de fora de Angola.  
AHU-Angola, cx. 74, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6313.  1789, Fevereiro, 26, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o doutor José Pinto de Azevedo, para o cargo de físico-mor da cidade 
de Luanda. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6314.  1789, Março, 2, Lisboa 
CARTA (cópia) do oficial maior da Secretaria do Conselho Ultramarino, José Gregório Leal Arnaut, à rainha [D. 
Maria I], dando parecer sobre o requerimento do tenente do Regimento de Infantaria de Luanda, Álvaro de 
Carvalho Meneses, que solicitava a mercê do hábito de Cristo, tença correspondente e a faculdade de poder 
renunciar a favor do seu filho Pedro Matoso de Meneses. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6315.  1789, Março, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do ouvidor geral, João Álvares de Melo, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro remetendo as facturas originais das fazendas descarregadas em Luanda, do navio Senhor do 
Bonfim e Santa Maria, proveniente da Índia, comandada pelo capitão Carlos de Brito; tecendo algumas 
considerações acerca da forma como as mesmas foram vendidas. 
Obs.: ver AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 74, doc. 18,15,20) de 18-4-1789. Anexo: contas.  
AHU-Angola, cx. 74, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6316.  1789, Março, 9 -10, Lisboa 
CARTAS PATENTES da rainha D. Maria I nomeando o cadete do Regimento de Cavalaria de Almeida, José de 
Almeida de Tovar e Meneses para o posto de tenente e Vicente José Ferreira, no posto de capitão de infantaria 
do Regimento de Luanda, passada pelo governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José 
de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], que vagou por promoção de Luís 
Francisco de Melo e Castro. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6317.  1789, Março, 13, Lisboa 
CARTA (cópia) do oficial maior da Secretaria do Conselho Ultramarino José Gregório Leal Arnaut, à rainha [D. 
Maria I], dando parecer sobre o requerimento do capitão de granadeiros, Álvaro de Carvalho Matoso, que 
solicitava a mercê da propriedade do ofício de escrivão da feitoria, mercados dos escravos em Angola, tença 
correspondente e a faculdade de poder renunciar a favor do seu sobrinho Pedro Matoso de Meneses. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6318.  [ant. 1789, Março, 13, [Angola] 
REQUERIMENTO do nomeado governador e capitão-general  de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, à 
rainha [D. Maria I], solicitando provisão para receber o soldo desde o dia do seu embarque, como se fez ao seu 
antecessor. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6319.  [ant. 1789, Março, 22, [Angola] 
REQUERIMENTO do capitão, José Dias Vieira, à rainha [D. Maria I], solicitando uma certidão de teor dos 
despachos relativos a uma petição anteriormente requerida, assim como a devolução dos documentos anexos.  
AHU-Angola, cx. 74, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6320.  1789, Abril, 5, Lisboa 
CARTA (cópia) do conselheiro [do Conselho Ultramarino], Francisco da Silva Corte Real, à rainha [D. Maria I], 
dando parecer sobre a representação dos oficiais da câmara da cidade de Luanda, solicitando a vinda de dois 
médicos, alegando que apenas um só não chegava para atender as moléstias dos povos e da tropa. 
Anexo: consulta (cópia), decretos (cópia), certidão (cópia), requerimento. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6321.  1789, Abril, 24, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, José Maria Doutel de Almeida Machado e Vasconcelos, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre a devassa que mandou instaurar contra o 
capitão de infantaria por ter levado para sua casa os livros de Ordens e outros papéis de serviço régio 
pertencentes ao mandato do falecido governador de Benguela, referindo entre outros assuntos a indisciplina e 
falta de preparação da tropa, da falta de armas e fardamentos, da ruína do hospital, realçando a necessidade de 
uma renda fixa para administração daquela unidade; informando a morte do juiz de fora Felício José Barbosa e 
da sua substituição pelo vereador mais velho daquela cidade.  
AHU-Angola, cx. 74, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6322.  1789, Abril, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a saída do frei Sebastião de Faja, do Hospício Santo António, dos barbadinhos, após vinte sete 
anos de serviço e a necessidade de mais frades para aquela instituição. 
Obs.: ofício nº 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 74, doc. 21) de 1- 5 -1789; anexo: 
relação. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 17, 21. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6323.  1789, Abril, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, dando conta da conduta do governador de Benguela, José Maria Doutel de Almeida Machado e 
Vasconcelos, enviando documentos comprovativos demonstrativos das medidas adoptadas, tais como: 
representação dos negociantes daquela praça, ofício do capitão da galera de Lisboa, de António Honorato da 
Costa para o seu correspondente Francisco Honorato da Costa relatando os factos ocorridos com a remessa de 
escravos para o Brasil, estacionados naquele porto, por imposição do governador; a provisão intimando o mesmo 
a ir à Luanda para ser admoestado; e por último carta do sertanejo, Francisco António do Amaral sobre o 
tratamento dado aos escravos do soba do Bailundo. 
Obs.: ofício nº 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 74, doc. 6) de 1-5 -1789. Anexos: 
representação, ofícios, provisão.  
AHU-Angola, cx. 74, doc. 18, 15, 20. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6324.  1789, Abril, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do bacharel, Miguel Carlos Caldeira de Pina Castelo Branco, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o memorial de António da Silva Lisboa, propondo o cónego da Sé de 
Luanda, Joaquim da Cunha de Vasconcelos como testamenteiro do tenente-coronel Manuel Rodrigues da Silva. 
Anexos: memorial.  
AHU-Angola, cx. 74, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6325.  [ant. 1789, Maio, 9, [Angola] 
REQUERIMENTO de Vicente José Ferreira, à rainha [D. Maria I] solicitando a confirmação da patente no posto 
de capitão de infantaria do Regimento de Luanda, passada pelo governador e capitão-general  de Angola, barão 
de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], que vagou por 
promoção de Luís Francisco de Melo e Castro. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6326.  [ant. 1789, Maio, 12, [Angola] 
REQUERIMENTO do tenente coronel do Regimento de Infantaria de Luanda, Manuel António Tavares, cavaleiro 
professo da ordem de Cristo, à rainha [D. Maria I], solicitando licença por tempo de um ano, para se deslocar ao 
Reino a fim de ir tratar dos seus requerimentos.  
Anexo: bilhete, atestação, certidão. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6327.  [ant. 1789, Junho, 16, [Angola] 
REQUERIMENTO do nomeado governador e capitão-general  de Angola, Manuel de Almeida Vasconcelos, à 
rainha [D. Maria I], solicitando certidão de uma provisão em nome de António de Albuquerque Coelho de 
Carvalho para incluir num requerimento.  
AHU-Angola, cx. 74, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6328.  1789, Junho, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CONTAS (listas) remetidas parra Bahia para pagamento, apresentadas por José Carvalho Campos.  
AHU-Angola, cx. 74, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6329.  1789, Junho, 26, Lisboa 
CARTA do conselheiro [do Conselho Ultramarino], Francisco da Silva Corte Real, à rainha [D. Maria I], remetendo 
as cartas do governador e capitão-general  de Angola, [barão de Moçâmedes, José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], acerca das formalidades com que se devia remeter para Secretaria do 
Estado os papéis de serviços, requeridos pelos oficiais. 
Anexo: cartas, ofício, certidão. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6330.  1789, Junho, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo documentos sobre as circunstâncias relativas a extracção da Fazenda de Lei descarregada e 
vendida, proveniente da Ásia, no navio Senhora do Bonfim e Santa Maria, sobre o seu estado de saúde e a vinda 
do seu sucessor. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6331.  1786, Julho, 8, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado dos Negócios do Reino] José de Seabra da Silva, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde da Cunha, [D. António Álvares da Cunha], solicitando o envio da consulta reformada sobre o 
requerimento de João Miguel de Ornelas e Vasconcelos para apreciação régia. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6332.  [ant. 1789, Julho, 8, [Angola] 
REQUERIMENTO do tenente de infantaria pago, do Regimento da praça de Angola, Caetano Pinheiro Falcão, à 
rainha [D. Maria I], solicitando prorrogação da licença que obtivera para ir ao Reino tratar das suas dependências 
e das moléstias que padecia. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6333.  1789, Julho, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão de granadeiros com exercício de ajudante de ordens, Álvaro de Carvalho Matoso, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando a sua proteção no 
atendimento da proposta de promoção para tenente coronel do Regimento de Infantaria [de Luanda], feita pelo 
governador general. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6334.  [ant. 1789, Agosto, 17, [Angola] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel do Regimento de Infantaria de Luanda, Manuel António Tavares, à rainha 
[D. Maria I], solicitando uma tença num dos almoxarifados do Reino para sua filha legítima e órfã de mãe, D. 
Maria de Ornelas e Vasconcelos, ou ser despachado com uma tença para um dos almoxarifados do Reino com 
faculdade para renunciar. 
Anexo: alvará de folha corrida, mandados, requerimentos, atestações. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6335.  1789, Agosto, 26, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO tenente-coronel Manuel António Tavares, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, solicitando a sua aprovação para obter a confirmação régia da sua promoção para o posto de 
coronel do Regimento de Infantaria da guarnição de Luanda, devido ao regresso ao Reino, de Pedro Álvaro de 
Andrade; remetendo mapas com número de praças da infantaria, artilharia e cavalaria daquele regimento.  
Anexo: mapas. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 34, cx. 69, doc. 6.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6336.  [ant. 1789, Agosto, 27, [Angola] 
REQUERIMENTO do doutor Domingos Plácido da Silva, à rainha [D. Maria I], solicitando a devolução dos 
documentos que foram anexos numa petição anterior onde solicitava confirmação das patentes de capitão 
comandante da fortaleza de Cassandama e de capitão auditor das Tropas de Angola.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6337.  1789, Setembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o pedido de renúncia do presbítero secular da Conezia da Sé de 
Angola, António Mendes Fortuna. 
Anexo: termo (cópia). 
 AHU-Angola, cx. 74, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6338.  1789, Setembro, 21, Lisboa  
OFÍCIO do [intendente dos armazéns da Marinha] Januário António Lopes da Silva, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, confirmando as referências de António de Barros Costa, indicado 
para ir como escrivão da nau para Angola; fornecendo nomes de outros oficiais para os cargos de escrivão e 
despenseiros por apresentarem melhores referências de serviço e conduta do que aquele que fora nomeado. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6339.  1789, Setembro, 23, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando João de Sousa de Oliveira, no posto de tenente do Presídio de 
Caconda. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 38, 51. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6340.  1789, Setembro, 23, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando José Filipe Tourém, no posto de capitão-mor do Presídio de Ambaca, 
por tempo de três anos. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

6341.  1789, Setembro, 23, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando Alexandre dos Reis Pereira Barbosa, no posto de capitão-mor do 
Presídio de Encoge, por tempo de três anos. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6342.  1789, Setembro, 23, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando para Companhia de Infantaria de Benguela: tenente Caetano Pinheiro 
Falcão para o posto de capitão, alferes Francisco Coelho dos Santos para o posto de tenente, e o sargento 
António Fernandes da Silva para o posto de alferes; para Companhia de Artilharia da mesma cidade: segundo 
tenente Manuel Pegado Pontes para primeiro-tenente e furriel Pascoal Luís para segundo tenente. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6343.  1789, Setembro, 23, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando para os postos que se encontravam vagos no Regimento de Infantaria 
de Angola e no Corpo de Artilharia do mesmo reino os militares constantes na relação inclusa. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6344.  1789, Setembro, 23, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando os seguintes oficiais constantes na relação inclusa: cadete do 
Regimento de Cavalaria de Almeida, José de Almeida de Tovar e Meneses para os postos de tenente; cabo de 
esquadra do mesmo Regimento, Matias José e António de Melo da Cunha para os postos de alferes. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx.. 
 

6345.  1789, Outubro, 8, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dos Negócios do Reino], ao 
[presidente do Conselho Ultramarino], conde da Cunha, [D. António Álvares da Cunha], ordenando que averbasse 
na relação anexa do decreto de 23 de Setembro de 1788, que nomeava militares para os postos vagos do 
Regimento de Infantaria de Angola, que o cabo de esquadra do Regimento da Artilharia da Corte, nomeado no 
posto de alferes, Luís Inácio Xavier Almeirim, não embarcaria para Angola. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6346.  1789, Outubro, 16, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando Francisco António Pires de Morais, no cargo de secretário do governo 
de Angola. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6347.  1789, Outubro, 22, [Lisboa] 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao nomeado 
governador e capitão-general de Angola, [Manuel de Almeida] e Vasconcelos, remetendo lista dos oficiais que 
iriam servir no regimento de infantaria e dos comandantes dos presídios de Angola, que embarcariam no navio 
Nossa Senhora de Belém. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6348.  1789, Outubro, 23, Lisboa  
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao nomeado 
[governador e capitão-general de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, solicitando permissão para o 
regresso ao Reino, do secretário do governo de Angola do naturalista Joaquim José da Silva. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6349.  [ant. 1789, Novembro, 9, Lisboa 
REQUERIMENTO do cabo de esquadra do Regimento do Lipe, José Correia da Silva, à rainha [D. Maria I], 
solicitando o posto de tenente num dos regimentos de Angola, Moçambique ou Índia, alegando os anos de 
serviço exercido com zelo e distinção.  
Anexo: atestação. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6350.  1789, Novembro, 14, [Lisboa] 
RECIBO da lista de géneros fornecidos pelo Almoxarife dos armazéns [da Marinha] Januário António Lopes da 
Silva, ao mestre do navio Nossa Senhora de Belém, Bernardino José, que seguia para Angola. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

6351.  1789, Dezembro, 12, Lisboa 
CARTA do conselheiro [do Conselho Ultramarino], Francisco da Silva Corte Real, à rainha [D. Maria I], dando 
parecer positivo à solicitação régia sobre a petição de certidão atestando o cumprimento das ordens expedidas 
por essa secretaria, durante a vigência do serviço do ex-juiz de fora de Benguela, bacharel Rafael José de Sousa 
Correia e Melo, que este pretendia incluir no seu processo de residência. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 52 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6352.  1789, Dezembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do capitão-mor do Presídio de Encoge, Alexandre 
dos Reis Pereira Barbosa, à rainha [D. Maria I], solicitando provisão para se lhe pagar o ordenado desde do dia 
de embarque da Corte, e o adiantamento um ano do mesmo soldo para se preparar para a viagem.  
Obs.: Ver AHU_CU_Consultas de Angola, Cod. 69, fls. 240-240v. Anexo: requerimentos, requerimento (cópia), 
aviso.  
AHU-Angola, cx. 74, doc. 53, 47 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6353.  [ant. 1789, Dezembro, 22 [Angola] 
REQUERIMENTO do tenente António Hipólito Costa, à rainha [D. Maria I] solicitando a confirmação da patente no 
posto de capitão de infantaria do Regimento de Luanda, passada pelo governador e capitão-general  de Angola, 
barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], que vagou 
por reforma de Nuno Joaquim Pereira da Silva. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 74, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6354.  1789, Dezembro, 27 Lisboa  
OFÍCIO do [fundador do Seminário da Caridade de Lisboa], capelão António Luís de Carvalho, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando o trabalho de educação religiosa 
desenvolvido com crianças trazidas de Angola, os “Angolistas”; sobre as queixas, reclamações e tentativas de o 
afastarem da direcção daquela instituição, solicitando proteção. 
 AHU-Angola, cx. 74, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6355.  1790, Janeiro, 3, Rio de Janeiro  
OFÍCIO de Elias Alexandre da Silva, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], 
sobre a suspensão da sua nomeação régia para Ilha de Santa Catarina, ordenada pelo Vice-Rei, [Luís de 
Vasconcelos e Sousa], após saída de Angola, onde servira durante seis anos e fora elevado à capitão granadeiro 
do Regimento de infantaria de Luanda.  
AHU-Angola, cx. 75, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6356.  [ant. 1790, Janeiro, 11, Angola] 
REQUERIMENTO de Domingos José da Vitória, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e 
Carvalho Soares de Albergaria], no posto de capitão-mor do Campo e Reino, que vagou por falecimento de 
Albano Caldas de Araújo.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6357.  [ant. 1790, Fevereiro, 3, Angola] 
REQUERIMENTO de João Rodrigues Machede, à rainha [D. Maria I], solicitando ser enviado para um dos 
regimentos de Angola, Moçambique ou Índia, nomeado no posto de tenente alegando os anos de serviço 
exercido com zelo e sem uma nota negativa, ser filho e neto, de dois militares graduados e considerados da 
praça de Elvas.  
Anexo: fé de ofícios. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6358.  1790, Fevereiro, 8, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do sargento-mor do Regimento de Infantaria de Angola, Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], solicitando nomeação para o posto 
tenente-coronel, vago por regresso ao Reino de Pedro Álvares de Andrade, tendo em conta os seus 20 anos de 
serviço exercido com zelo e dedicação; referindo a injustiça que era alvo, por não ter sido nomeado ao mesmo 
tempo que outros oficiais que ocuparam vagas que ocorreram na mesma ocasião.  
AHU-Angola, cx. 75, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6359.  1790, Fevereiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a demora no envio da relação dos postos providos para confirmação régia; alertando para 
duplicação de nomeações; referindo que levaria consigo os autos da devassa que mandara tirar ao governador 
de Benguela; sobre a evacuação, do dito governador, para o Reino por motivos de doença. 
Anexo: Auto de devassa. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 6, cx. 74, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6360.  [ant. 1790, Fevereiro, 11, Ambaca] 
REQUERIMENTO do capitão-mor de Ambaca, José Filipe Tourém Rodrigues Machede, à rainha [D. Maria I], 
solicitando provisão para requerer o pagamento dos soldos, a contar desde o dia do seu embarque, à 
semelhança do que foi feito com capitão-mor de Encoge, Alexandre dos Reis Pereira [Barbosa].  
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6361.  [ant. 1790, Fevereiro, 22, Angola] 
REQUERIMENTO do nomeado juiz de fora de Angola, bacharel Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça, à 
rainha [D. Maria I], solicitando provisão para o pagamento dos seus soldos e mantimentos a partir do início do seu 
embarque para Angola, à semelhança dos seus antecessores.  
Anexo: bilhetes, certidão. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 1104 / 1286 

 

6362.  1790, Fevereiro, 25, [Lisboa] 
AVISO do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [provedor dos armazéns 
da Guiné e da Índia], Fernando de Lavre Garcês Lobo Palha de Almeida, dando instruções para incluir na relação 
dos oficiais que iriam partir para Angola, na nau de Nossa Senhora de Belém, o tenente de infantaria, José de 
Almeida Tovar e Meneses, e o tenente de Artilharia de Benguela, Pascoal Luís. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 
  

6363.  1790, Março, 1, [Lisboa] 
AVISO do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [provedor dos armazéns 
da Guiné e da Índia], Fernando de Lavre Garcês Lobo Palha de Almeida, remetendo relação dos presos que não 
seguiram para o Estado da Índia na monção anterior, e que se auto propuseram para cumprirem degredo em 
Angola, pelos pelo mesmo tempo por que foram sentenciados, aguardando o embarque na cadeia da Trafaria. 
Anexo: lista. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 10, 13. 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

6364.  1790, Março, 6, [Lisboa] 
AVISO do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao provedor dos armazéns 
[da Guiné e da Índia], [Fernando de Lavre Garcês Lobo Palha de Almeida], dando instruções para dar a mesa do 
capitão ao nomeado secretário do governo de Angola [Francisco António Pires de Morais], assim como dar 
passagem e ração ao porta-bandeira, Jerónimo Rebelo de Sousa, e ao voluntário, Bento Coelho da Silva.  
AHU-Angola, cx. 75, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6365.  1790, Março, 6, Salvaterra de Magos 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao nomeado 
[governador e capitão-general de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, sobre o envio de dois 
conhecimentos: um referente ao fardamento da tropa de Angola e outro das provisões do arsenal da Marinha. 
Obs.: ver AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 126v. 
 AHU-Angola, cx. 76, doc. 6.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6366.  1790, Março, 6, Salvaterra de Magos 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao nomeado 
[governador e capitão-general de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, remetendo relação das tropas e 
respectivas instruções, que seguiriam no navio Nossa Senhora de Belém para Luanda e Benguela. 
Obs.: ver AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 127-127v. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6367.  1790, Março, 9, Salvaterra de Magos 
AVISO (minuta) do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e 
capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares 
de Albergaria], ordenando que desse todas as instruções necessário para governo de Angola, ao seu sucessor, 
[Manuel de Almeida e Vasconcelos]; e embarcasse que na mesma nau Nossa Senhora de Belém, que trazia o 
novo governador. 
 AHU-Angola, cx. 75, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6368.  1790, Março, 9, Salvaterra de Magos 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao nomeado 
[governador e capitão-general de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, dando conta da sua nomeação e 
entrega das instruções necessárias para o seu mandato.  
Obs.: ver AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 128.  
AHU-Angola, cx. 75, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6369.  1790, Março, 9, Salvaterra de Magos 
OFÍCIO (minuta) do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [vice-rei do 
Brasil], Luís de Vasconcelos e Sousa sobre a partida da nau de Nossa Senhora de Belém, comandada pelo 
capitão-de-mar-e-guerra, Manuel Ferreira Nobre, transportando a bordo o seu sucessor, conde de Resende, José 
Luís de Castro, e o novo governador e capitão-general de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, irmão do 
barão de Moçâmedes, governador cessante. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6370.  1790, Março, 9, [Lisboa] 
OFÍCIO (minuta) do secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [capitão geral da 
Madeira], D. Diogo Pereira Forjaz Coutinho, sobre o embarque de cem homens na nau de Nossa Senhora de 
Belém, da Ilha da Madeira com destino para Angola.  
AHU-Angola, cx. 75, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6371.  [ant. 1790, Março, 11] 
REQUERIMENTO de Joaquim Pereira Machado, à rainha [D. Maria I], solicitando admissão como marinheiro no 
iate novo do Estado, alegando que estava recuperado das moléstias e por servido na Marinha de Angola, como 
mestre da fragata real do Nossa Senhora do Carmo Luanda e patrão-mor interino. 
Anexo: requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6372.  [ant. 1790, Março, 20, Luanda] 
REQUERIMENTO de Feliciano António Moreira, à rainha [D. Maria I], solicitando licença para se deslocar ao 
Reino, alegando assuntos pessoais e de saúde. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6373.  [ant. 1790, Março, (s/d) Lisboa] 
RELAÇÃO, dos artífices que seguiram para Angola no navio Nossa Senhora de Belém: latoeiro de fundição, 
Manuel dos Reis, funileiro, José Cândido, latoeiros, André Maria e Ambrósio Ferreira e José da Costa Rosado, 
serralheiro, Ambrósio José, pedreiro, Pedro José, carpinteiro de navios, Estanislau Cosme e carpinteiro de casas, 
António José Fernandes.  
Obs.: Para além dos nomes referidos na relação, consta ainda: ferreiro, Félix Custódio; anexo: requerimentos, 
atestações, recibos. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 77,11 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6374.  [ant. 1790, Abril, 29] 
REQUERIMENTO de Guiomar Mariana Anacleta de Carvalho Camões e Meneses, viúva de D. António de 
Lencastre, antigo governador e capitão-general  de Angola, à rainha [D. Maria I], solicitando que se tirasse a 
residência do seu marido, para que pudesse requerer a remuneração dos seus serviços prestados. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6375.  1790, Maio, 4, Lisboa  
OFÍCIO do Conde Regedor, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], 
remetendo relação dos degredados com sentenças registados, prontos para deportação. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

6376.  1790, Maio, 6, [Lisboa] 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], ao [provedor dos 
armazéns da Guiné e da Índia], Fernando de Lavre Garcês Lobo Palha de Almeida, dando instruções para o 
embarque dos presos na charrua que seguia para Bahia, com destino para Angola, e providenciar os 
mantimentos necessários para os mesmos. 
Obs.: no verso deste documento, está outro aviso para outro destino. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6377.  [ant. 1790, Maio, 6, Lisboa] 
REQUERIMENTO de David José, pai do desenhador José António, à rainha [D. Maria I], solicitando ajuda para o 
seu sustento e de suas filhas, em virtude do falecimento do seu filho em Angola, do qual recebera até aquela 
data, uma pensão de cem mil réis anuais, alegando também, a sua incapacidade de trabalhar por motivos de 
doença. 
Anexo: requerimento, certidão, atestação. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6378.  [ant. 1790, Maio, 23, Benguela] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de Benguela, bacharel António da Silva Lisboa, à rainha [D. Maria I], solicitando 
provisão para receber o soldo desde o dia do seu embarque, à semelhança do que fora praticado com o seu 
antecessor.  
Anexo: bilhetes, provisões. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6379.  [ant. 1790, Junho, 12, Massangano] 
REQUERIMENTO de Manuel Francisco Regadas, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e 
Carvalho Soares de Albergaria], no posto de capitão-mor dos moradores da vila de Massangano, que vagou por 
falecimento de Manuel da Silva Ribeiro.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

6380.  1790, Junho, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO (cópia) do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, acerca do contrabando praticado pelos navios franceses na 
naquela costa, referindo os prejuízos que as fazendas por eles introduzidos na cidade provocavam aos 
negociantes locais e à entrada de receitas na Fazenda Real. 
Anexo: ofício, cópia (outra via). 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 26, 25. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
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6381.  [post. 1790, Junho, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
Relatório do Frei José de Torres referindo as ocorrências de guerra travados com os povos na defesa dos 
presídios no interior; propondo outras vias de ocupação territorial, tais como: construção de presídios na costa, na 
região do Marquês do Mossul, próximo dos rios Dande e Bengo que abasteciam Luanda de víveres; reforço de 
embarcações para defesa dos portos de Benguela e Novo Redondo contra a o contrabando dos franceses; no 
plano espiritual propunha a vinda de um mestre de Latim e outro de moral e, o estabelecimento de um seminário, 
no convento Santo António dos capuchinhos ou no de Santa Teresa para formação de rapazes para serem 
ordenados, substituindo os missionários, porque estes morriam, na sua grande maioria, logo que chegavam a 
Angola. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6382.  [ant. 1790, Junho, 27, Lisboa] 
REQUERIMENTO do primeiro piloto e segundo do Número da Armada Real, Tomás Franco, à rainha [D. Maria I], 
solicitando a passagem para a Marinha, à semelhança do que fora praticado com alguns dos seus camaradas; 
alegando o tempo de serviço, exercido com zelo e rectidão como comprava o documento incluso. 
Anexo: atestação. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

6383.  1790, Junho, 29, Rio de Janeiro  
OFÍCIO de Elias Alexandre da Silva, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], 
solicitando nomeação para Ilha de Santa Catarina, com a patente de coronel e comandante do corpo auxiliar 
daquela ilha, com exercício e soldos de sargento-mor de cavalaria para uma vaga existente no 2º. Corpo. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 28 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6384.  [ant. 1790, Julho, 5, Lisboa] 
REQUERIMENTO dos vereadores, procuradores e escrivães ca câmara da cidade de Benguela, à rainha [D. 
Maria I], solicitando provisão para beneficiarem os direitos e privilégios relativo a concessão da propina para lutos 
nas ocasiões de óbito de qualquer pessoa real, à semelhança do que era concedida à câmara da cidade de 
Luanda através do seu foral. 
Anexo: provisão. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

6385.  1790, Julho, 8, Lisboa 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e 
capitão-general, nomeado para Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, remetendo petição de Joaquim José 
Duarte Castelo Branco e ordenando licença a D. Maria das Neves Vieira de Lima, para se juntar ao seu marido na 
Corte. 
Obs.: ver AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 129. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6386.  [ant. 1790, Julho, 9, Quanza] 
REQUERIMENTO de António José da Silva Lisboa, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta 
patente, passada pelo governador e capitão-general, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], no posto de capitão de uma das companhias da ordenança da 
Quanza, que vagou por falecimento de Manuel Borges de Campos.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D 
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6387.  [ant. 1790, Julho, 22, Luanda] 
REQUERIMENTO do padre António Rodrigues da Costa, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta 
patente, passada pelo governador e capitão-general, [António de Lencastre], no lugar de capelão de todos os 
militares da guarnição de Luanda, que vagou por falecimento do padre José de e Matos Moreira.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

6388.  1790, Julho, 28, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o tenente de Infantaria do primeiro Regimento da Armada Real, 
Francisco Paim da Câmara e Ornelas, no lugar de governador de Benguela. 
Anexo: bilhete 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6389.  1790, Julho, 31, São Filipe de Benguela]  
OFÍCIO do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, sobre o aprovisionamento da nau Conceição proveniente da Índia 
e do cumprimento das medidas contra o contrabando praticado pelos navios franceses na naquela costa; 
remetendo aves. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

6390.  1790, Julho, 31, São Filipe de Benguela]  
OFÍCIO do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, solicitando mercê para o cargo de governador de Benguela com 
patente de tenente-coronel de cavalaria agregado a primeira Plana da Corte e respectivo soldo, desde o dia da 
sua tomada de posse em 20 de Junho de 1789, à semelhança do que fora praticado com o seu antecessor, 
alegando os anos de serviço e adaptação às agruras nos sertões de Angola. 
Anexo: instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

6391.  1790, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o estado de guerra que se via com os povos do norte (Mussuis e Dembos); lamentando-se pela 
falta de respostas para colmatar as dificuldades da sua governação; referindo que os gentios de Nambuango, 
Quiguengo e Lundo juntos, haviam assaltado uma escolta que seguia para Encoge; convocação de uma junta 
militar para se aprovar uma expedição punitiva contra os Dembos vassalos em rebelião; organização de uma 
força militar composta por militares, moradores e seus escravos; referindo o ataque aos presídios do Dande e 
Bengo; sobre a chegada da nau de viagem, comandada por José Joaquim Ribeiro a quem se comunicou a 
situação que se vivia. 
Anexo: termo (cópia). 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6392.  1790, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo um auto sobre a tentativa de fuga para Brasil, do piloto Joaquim António da Câmara, vindo de 
Ambriz, dando conta das acções e ambição dos negociantes franceses que forneciam armas e munições aos 
gentios para combater os portugueses e seus escravos, comprando-lhes o produto dos assaltos. 
Anexo: auto. 
AHU-Angola, cx. 61, doc. 1 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6393.  1790, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, propondo que se solicitasse ao vice-rei do Brasil o envio de seiscentos homens para ajudar na guerra 
contra os gentios revoltados. 
Obs.: ofício nº 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 75, doc. 37) de 15-8-1790. Anexo: 
ofício (outra via), ofício (cópia).  
 AHU-Angola, cx. 75, doc. 35, 38. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6394.  1790, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, dando conta do aumento do contrabando praticado pelos franceses na costa de Benguela, sobre a 
necessidade de duas embarcações para sua protecção; referindo os prejuízos dos negociantes locais e as perdas 
das receitas para Fazenda Real. 
Obs.: ofício nº 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 75, doc. 37) de 15-8-1790. Anexo: 
ofício (outra via). 
 AHU-Angola, cx. 75, doc. 35, 36. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6395.  1790, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o envio de uma ave rara, proveniente do sertão de Benguela, assim como de uma pele de “peixe-
mulher” (mamífero aquático) para o Museu de História Natural. 
Obs.: ofício nº 4 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 75, doc. 37) de 15-8-1790. 
 AHU-Angola, cx. 75, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6396.  1790, Agosto, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO (cópia) do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e 
Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre a intensificação da contrabando dos franceses em toda costa de Angola e a 
falta de homens e armas para sua protecção; dos ataques dos Dembos às quibucas de escravos, o cerco do 
presídio de São Pedro de Encoge; a invasão Mossul ao Dande e Bengo; mobilização de tropa, de empacaceiros 
e de moradores, a recolha de armas e pólvora para os combater.  
 AHU-Angola, cx. 75, doc. 39 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6397.  1790, Agosto, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do juiz de fora, José Francisco de Oliveira, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, remetendo parecer aprovando a conveniência de se fazer guerra contra os negros do norte, após 
convocação de uma junta de todas corporações, solicitada pelo governado e capitão-general . 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6398.  1790, Agosto, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do juiz de fora, José Francisco de Oliveira, à rainha [D. Maria I] reportando o estado de ruína do 
comércio, e de guerra provocado pelos assaltos dos povos do norte (Dembos e Mossul) contra as mercadorias 
dos negociantes e feirantes no sertão, instigados pelos estrangeiros; sobre a petição conjunta feita pelos 
representantes dos moradores da cidade de Luanda solicitando o envio de homens, armas e munições para 
restabelecimento da tranquilidade, expulsão dos estrangeiros da costa de Angola e salvaguarda das receitas do 
Estado. 
 AHU-Angola, cx. 75, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6399.  1790, Agosto, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo proposta dos postos militares segundo o decreto, e o acréscimo de mais dois tenentes em 
virtude da necessidade de se suprir as baixas por doenças. 
Obs.: ofício nº 6 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 75, doc. 37) de 15-8-1790. Anexo: 
mapas, relação. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 41, 37. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6400.  1790, Agosto, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o envio de uma outra via da devassa mandada instaurar contra o governador de Benguela, José 
Maria Doutel de Almeida Machado e Vasconcelos. 
Anexos: Autos de devassa. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 42, 78. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6401.  [ant. 1790, Agosto, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do frade João Evangelista Monteiro, religioso da Terceira Ordem da Penitência, à rainha [D. 
Maria I], solicitando autorização para embarcar na charrua Príncipe da Beira com destino para Rio de Janeiro, à 
semelhança que do que se fazia com outros missionários destacados para Angola, como era o seu caso; 
alegando que devido ao seu estado de pobreza não tinha recursos para a viagem.  
Anexo: atestação. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6402.  [ant. 1790, Agosto, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de Feliciano António Moreira, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, no posto de capitão efectivo da [Décima Companhia do Regimento de 
Infantaria de Luanda] como atesta a apostila inclusa na referida carta patente.  
Anexo: carta patente, requerimento. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6403.  1790, Agosto, 27, Lisboa 
CARTA do conselheiro [do Conselho Ultramarino], Francisco da Silva Corte Real, à rainha [D. Maria I], dando 
parecer positivo à solicitação régia do nomeado para governador de Benguela, Francisco Paim da Câmara e 
Ornelas, sobre a petição de uma botica. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6404.  1790, Setembro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, cobrindo a 2ª via da carta que levou capitão tenente, José Joaquim Ribeiro pela nau de viagem 
Conceição. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6405.  1790, Outubro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o estado de guerra com os gentios no Dande, com uso de armas de fogo, da necessidade de 
cavalos para melhorar a eficácia da tropa que chegaria com o novo governador e capitão-general ; informando 
que após passar as instruções acerca do governo de Angola ao seu sucessor, regressaria ao Reino, via 
Pernambuco devido ao seu estado de saúde e da baronesa.  
AHU-Angola, cx. 75, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6406.  1790, Outubro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do nomeado [governador e capitão-general de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o bom desempenho do comandante da nau 
que o transportou para Angola, sobre o estado de saúde dos efectivos militares, artífices embarcados no Reino, 
Rio de Janeiro e Ilha da Madeira para Angola, exceptuando o capitão Caetano Pinheiro e dois ilhéus que ficaram 
internados no hospital do Rio de Janeiro e outro que desertara; sobre a má conduta, durante a viagem, do 
nomeado para secretário do governo de Angola, as pretensões do seu antecessor, Joaquim José da Silva de 
permanecer em Angola, prosseguindo os trabalhos como naturalista; providenciando o reabastecimento da nau 
de viagem; sobre a passagem das pastas sobre o governo de Angola e o regresso do seu antecessor. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6407.  1790, Outubro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra, Manuel Ferreira Nobre, comandante da nau Nossa Senhora de Belém, 
Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
relatando a viagem, o aprovisionamento de víveres para no porto de Benguela; a visita àquela cidade pelo novo 
governador de Angola, chegada ao porto de Luanda, no dia 29 de Setembro, o desembarque dos passageiros e 
cargas; informando que o barão de Moçâmedes, governador cessante, seguiria viagem por Pernambuco devido 
ao estado de saúde da baronesa; remetendo mapa do estado da guarnição e transporte da nau. 
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6408.  1790, Outubro, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
PROVISÃO do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos 
de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria nomeando o sargento-mor do Regimento de Infantaria de Luanda, 
Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, no posto de tenente coronel do mesmo regimento, que vagou por 
promoção de Manuel António Tavares.  
Anexo: relação 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6409.  1790, Outubro, 6, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
REGIMENTO (cópia) do governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e 
Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria sobre normas e princípios que deveriam reger a 
administração do nomeado director da Feira de Cassanje, Paulo José de Loureiro.  
Anexo: regimentos cópias (outras vias). 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 51,52,53. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6410.  1790, Outubro, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do governador e capitão-general  (cessante), do reino de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida 
e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre o seu regresso por Pernambuco, o empossamento do novo governador a 6-10-
1790 e da passagem das instruções do governo de Angola; remetendo relação dos oficiais nomeados para os 
postos vagos, em cumprimento das ordens chegadas com a nau Nossa Senhora de Belém.  
Anexo: relação.  
AHU-Angola, cx. 75, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6411.  1790, Outubro, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, referindo as noticias enviadas num oficio anterior 
sobre o bom desempenho do comandante da nau viagem, o estado de saúde dos passageiros; o embarque dos 
oficiais e recrutas militares, artífices embarcados no Reino, Rio de Janeiro e Ilha da Madeira para Angola; sobre a 
conduta do nomeado secretário do governo de Angola; propondo a permanência do seu antecessor, naturalista, 
Joaquim José da Silva até novas ordens, referindo as suas qualidades e experiências profissionais, da nomeação 
para capitão-mor de Massangano, feita pelo governador e capitão-general anterior. 
Anexo: atestação.  
AHU-Angola, cx. 75, doc. 56, 54. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6412.  1790, Outubro, 14, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a sua tomada de posse em 6-10-1790 e 
execuções trazidas do Reino, destacando os preparativos para uma expedição militar para punição dos rebeldes 
do Mossul e contra o gentio de Nambuangongo e Quingengo e que ocupavam a costa impedindo a passagem do 
comércio; sobre a partida da nau de Belém; remetendo pontas de marfim, e dois pássaros grandes do sertão de 
Benguela. 
Anexo: Consulta (minuta). 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 57; cx. 75, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6413.  [ant. 1790, Outubro, 16, Quanza] 
REQUERIMENTO de Manuel José Fernandes, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria, no posto de sargento-mor da Ordenança do Distrito do Quanza.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6414.  [ant. 1790, Outubro, 16, Quanza] 
REQUERIMENTO de Nuno Joaquim Pereira da Silva, à rainha [D. Maria I], solicitando uma tença proporcional 
aos seus anos de serviços e à sua patente de capitão de infantaria, a favor das suas sobrinhas D. Teodora 
Joaquina Fortunata de Lemos e D. Maria de Leonor Cândida, alegando ter servido durante 21 anos na Índia e 
Angola com zelo e distinção, como atestam os documentos apresentados. 
 AHU-Angola, cx. 75, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6415.  1790, Outubro, 22, Trafaria  
RELAÇÃO dos presos na Trafaria que deveriam embarcar no navio Príncipe da Beira para Angola. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6416.  1790, Outubro, 25, Queluz 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e 
capitão-general de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, sobre a ida do frade Fidélis de Ferraria, para o 
Hospício dos Missionários Barbadinhos italianos. 
Obs.: ver AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 130. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6417.  1790, Novembro, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do capitão de granadeiros com exercício de ajudante de ordens, Álvaro de Carvalho Matoso, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando a sua proteção no 
atendimento da proposta de promoção no posto de tenente coronel do Regimento de Infantaria [de Luanda], 
tendo em conta os anos de serviço desenvolvido com zelo e honra, alegando que por infortúnio não tivera a 
mesma sorte dos seus colegas nas últimas nomeações feitas pelo governador cessante. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6418.  1790, Novembro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], 
dando conta da sua viagem para Angola 9-3-1790, passagem pela Ilha da Madeira, Rio de Janeiro para o 
embarque de tropas, a sua tomada de posse em 6-10-1790 e da passagem das instruções do governo de Angola, 
destacando os preparativos para uma expedição militar contrapondo estado de guerra em que se encontrava 
aquele governo; da partida da nau de Belém; e do regresso, por Pernambuco do governador cessante. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6419.  1790, Novembro, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a sua chegada e tomada de posse; as 
providências para o retorno da nau da Nossa Senhora de Belém, o regresso do seu antecessor, e na preparação 
da expedição militar contra os Mussuis e contra os rebeldes de Nambuangongo e Quiguengo, a ida da fragatinha 
Luanda para Pernambuco para reparação; solicitando cavalos para a tropa no sertão; referindo o regresso do 
tenente-coronel Luís Cândido e o ajudante de ordens João de Almeida para o Reino, a permanência do Angola 
do naturalista Joaquim José da Silva; a nomeação de novos postos militares, citando os nomes e as 
circunstâncias de algumas alterações, tais como a substituição dos capitães-mores Alexandre Reis e José Filipe 
Tourém, nomeados por decreto respectivamente para os presídios de Encoge e Ambaca, mas que seguiram para 
Caconda e Novo Redondo.  
Anexo: Aviso (minuta). 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 64, 76. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6420.  1790, Novembro, 26, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do nomeado secretário do governo de Angola, Francisco António Pires de Morais, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a recusa do barão de Moçâmedes em o 
empossar como secretário, alegando falta de experiência; acusando-o de colocar no seu lugar um doméstico, 
alguém da sua preferência, indo contra as determinações régias, clamando por justiça.  
 Anexo: ofício (outra via). 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 66, 62. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6421.  1790, Novembro, 29, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a sua chegada e tomada de posse e as das 
providências para realização de uma expedição de punição contra os Mussuis. 
Anexo: diário de marcha. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6422.  1790, Dezembro, 1, Lisboa 
CARTA do conselheiro [do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre, à rainha [D. Maria I], dando 
parecer sobre pagamento e envio da botica para Benguela, solicitada pelo seu governador Francisco Paim da 
Câmara e Ornelas. 
Anexo: requerimento, atestações, informação, relação. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 67, 65. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6423.  [ant. 1790, Dezembro, 16, Luanda] 
REQUERIMENTO do físico-mor Eusébio Catela de Lemos, à rainha [D. Maria I], solicitando atribuição de uma 
tença a favor da sua neta D. Francisca Felizarda Rosa de Lemos, com sobrevida para as irmãs D. Teodora 
Joaquina Fortunata de Lemos ou D. Maria Leonor Cândida; alegando que desempenhara com zelo e dedicação 
os 57 anos de serviço como médico das tropas e povos em Angola, e que ficara por receber as tenças desde 
1773 até 1790, que reclamava em benefício de suas netas. 
Anexo: informação, aviso, carta, relação, ofícios. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 68, 60, 18. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6424.  1790, Dezembro, 20, Lisboa  
PARECER da Junta Real do Comércio, à rainha [D. Maria I], propondo que que o governar de Angola 
reconhecesse os procuradores indicados pelo negociante da praça de Lisboa, António de Sousa Portela a fim de 
estes tratarem dos seus negócios e questões relativas ao sequestro das suas fazendas, em Angola. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6425.  1790, Dezembro, 29, Lisboa  
RELATÓRIO do 1º e 2º comandante do navio Nossa Senhora da Conceição e Santo António, José Joaquim 
Ribeiro, e Manuel do Nascimento Costa, proveniente da Índia, relatando a situação encontrada em Angola em 
virtude do assalto dos Mussuis à região do Bengo, o auxílio em armas e pólvora solicitado pelo padre do hospício 
ao convento em Luanda, o envio de uma expedição de auxiliares, e negros moradores comandados pelo capitão 
Paulo Martins para deter o assalto; sobre o aprisionamento de negros rebeldes que foram vendidos em praça, e o 
restabelecimento da paz a quando da partida do navio de Luanda.  
AHU-Angola, cx. 75, doc. 70.  
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

6426.  1790, Dezembro, 30, Lisboa 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] ao governador e 
capitão-general de Angola, [Manuel de Almeida Vasconcelos] ordenando o abastecimento da corveta Senhor dos 
Passos e Santo António na sua passagem por Benguela a caminho de S. Paulo e que colocasse sob vigilância 
Francisco Bermesso, que ia nessa embarcação, dando-o uma ocupação militar. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 71. 
Obs.: ver AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fls. 130-130v. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6427.  1790, Dezembro, 30, Lisboa  
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o governador de Benguela, Francisco Paim da Câmara e Ornelas, no 
posto de sargento-mor de infantaria, que teria exercício quando regressasse ao Reino, depois de cumprido o 
tempo de serviço em Angola. 
Anexo: bilhete 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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6428.  1790, Dezembro, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda]  
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, relatando a guerra contra os povos do Mussulo e seus 
aliados pelas hostilidades causadas nas terras do Dande e Bengo. 
Anexo: diário de marcha, discurso. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1; cx. 75, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6429.  [ca. 1790, São Filipe de Benguela] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel de infantaria com exercício de engenheiro, Luís Cândido Cordeiro Pinheiro 
Furtado, ao governador e capitão-general  de Angola, [barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos de 
Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], solicitando justiça para o companheiro, capitão de infantaria, 
reformado, Nuno Joaquim Pereira da Silva que se encontrava preso nas masmorras da fortaleza [de São Filipe de 
Benguela], sofrendo todas as vexações sem se atender ao seu posto, alegando que o mesmo estaria a ser vítima 
do despotismo do governador de Benguela. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6430.  [ca. 1790, Lisboa] 
RELAÇÃO de ofícios do [secretaria de estado da Marinha e Ultramar] ao governo de Angola.  
AHU-Angola, cx. 69, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

6431.  1791, Janeiro, 17, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre ter informado a 30 de Dezembro dos 
progressos do exército que fora castigar o [marquês do] Mussulo; enviando os diários da campanha e referindo 
as vantagens desta acção militar para o comércio e no bem-estar dos habitantes e o benefício em construir um 
presídio no sítio das Salinas, nas margens do rio Loge, junto ao porto de Ambriz, por onde os estrangeiros faziam 
entrar fazendas que arruinavam o comércio português e a partir de onde os portugueses poderiam travar o 
contrabando com o sertão. 
Anexo: relatórios.  
AHU-Angola, cx. 76, doc. 1; cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6432.  1791, Janeiro, 17, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [Intendente Geral da 
Polícia], Diogo Inácio de Pina Manique, ordenando que analisasse o requerimento de António Lourenço Marques. 
Anexo: ofícios. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. D. Se existir o requerimento em 1790, entrar por ele 
 

6433.  1791, Janeiro, 17, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos à rainha [D. 
Maria I] dando o seu parecer ao requerimento do capitão de artilharia, José Rodrigues Maia. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6434.  1791, Janeiro, 18, [Lisboa] 
OFÍCIO [do contador-geral da Contadoria de África, Bahia e suas dependências], Sebastião Francisco Betâmio 
ao [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de Lavre, sobre a botica destinada ao governador 
da capitania de Benguela, que estava na casa do boticário do Concelho Ultramarino, José Joaquim Gomes de 
Sousa. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6435.  1791, Janeiro, 18, [Lisboa] 
ESCRITO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, ao prior provincial 
dos religiosos ermitas de Santo Agostinho, para que conferisse a frei José de Torres e aos mais que embarcaram 
para as missões no reino de Angola os privilégios que lhes foram concedidos.  
Obs.: registado em AHU_CU_ESCRITOS PARA AUTORIDADES DO REINO, Cod. 840, fl. 116. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 3.  
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6436.  1791, Janeiro, 26, Salvaterra de Magos 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ordenando que não 
impedissem a passagem para Benguela de João Machado Gajo, João António Catalão, Francisco José da 
Conceição e José Martins, criados do governador nomeado para Benguela, Francisco Paim da Câmara e 
Ornelas.  
AHU-Angola, cx. 76, doc. 5.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6437.  1791, Janeiro, 26, Salvaterra de Magos 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ordenando que os 
oficiais de Justiça e da Fazenda não impedissem o embarque, no navio Senhor dos Passos e Santo António, de 
que era mestre Sebastião José de Vasconcelos, dos comestíveis, miudezas e fato que iam para o uso do 
governador de Benguela, Francisco Paim da Câmara e Ornelas, conforme a relação assinada pelo oficial daquela 
secretaria, Caetano José Ribeiro.  
Obs.: registado em AHU_CU_ESCRITOS PARA AUTORIDADES DO REINO, Cod. 840, fl. 119. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 6.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6438.  1791, Janeiro, 27, Salvaterra de Magos 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador 
nomeado para Benguela, Francisco Paim da Câmara e Ornelas, sobre o armamento e petrechos que iam para 
provimento dos armazéns e tropa de Benguela, devendo atentar à sua conservação e remeter as armas inúteis 
que existissem em Benguela. 
Anexo: relação. 
Obs.: ofício registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 131v-131v. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 4 e 24. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6439.  1791, Janeiro, 27, Salvaterra de Magos 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador [e 
capitão-general] do reino de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos], sobre ir como governador de Benguela, 
Francisco Paim da Câmara e Ornelas, com quem devia manter a harmonia, e as armas e munições destinadas 
àquele presídio; ordenando que mandasse recolher o governador interino de Benguela [Alexandre José Botelho 
de Vasconcelos]. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6440.  [post. 1791, Janeiro, 27, Lisboa] 
LEMBRETE relativo a um requerimento de Feliciano dos Santos, solicitado por João Carlos. AHU-Angola, cx. 76, 
doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
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6441.  1791, Fevereiro, 3, Lisboa 
OFÍCIO do capitão-tenente António José Valente, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de 
Melo e Castro] sobre o governador de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos], levar 
ordens para explorar a costa a sul de Benguela até ao Cabo Negro, tendo ido o signatário a 23 de Maio de 1785 
com o tenente-coronel engenheiro, Luís Cândido, por mar e o capitão dos Granadeiros e comandante António 
José da Costa com cem homens por terra; dando conta que a missão da viagem era castigar sobas rebeldes e 
formar estabelecimentos nas margens do rio Cunene, mas que as atribulações da mesma e as atitudes do 
sargento-mor da Ordenança de Benguela, Gregório José Mendes, e do comandante Costa impediram o seu 
sucesso; referindo os problemas dos estabelecimentos de Angra do Negro e da Lapa e a tentativa de se fazer 
outro estabelecimento na província do Bumbo. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6442.  1791, Fevereiro, 8, Lisboa 
OFÍCIO do capitão-tenente António José Valente, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de 
Melo e Castro] sobre a exploração da costa a sul de Benguela até ao Cabo Negro e o governador de Angola, 
barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos] ter enviado um corpo de tropa, comandada pelo capitão 
de Infantaria Joaquim Monteiro, para se juntar ao sargento-mor da Ordenança, Gregório José Mendes, para se 
estabelecerem na província do Bumbo; referindo que o estabelecimento foi chamado de São Florêncio do Bumbo 
e que as intrigas entre o sargento-mor e o capitão de Infantaria, bem como as queixas contra o comandante 
António José da Costa prejudicaram a Coroa nos direitos dos escravos, mas que apesar disso o sargento-mor 
recebeu o comando da expedição que ia castigar o marquês de Mussulo, o capitão o comando da fortaleza de 
São Pedro e o comandante a patente de sargento-mor de Infantaria e o comando da fortaleza de Francisco 
Xavier do Penedo. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6443.  1791, Fevereiro, 17, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre os sucessos do exército na conquista da 
província do Mussulo, remetendo o diário do comandante da campanha acerca da fortaleza de Nossa Senhora da 
Nazaré e São João do Loge; referindo que dera ordens para que terminada a fortaleza a tropa se retirasse e 
castigasse ou afugentasse qualquer inimigo que andasse por perto.  
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6444.  1791, Março, 2, Salvaterra de Magos 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador 
nomeado para Benguela, Francisco Paim da Câmara e Ornelas, sobre as peças de bronze, reparos e petrechos 
que iam para Benguela. 
Obs.: ofício registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 132. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6445.  1791, Março, 2, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre ter dado notícia a 17 de Fevereiro dos 
sucessos do exército na província do Mussulo, da construção da fortaleza de Nossa Senhora da Nazaré e São 
João do Loge, enviando o diário do comandante; referindo que dera ordens de retirada ao exército.  
AHU-Angola, cx. 76, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6446.  [post. 1791, Março, 15] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria Feliciano António Moreira, à rainha [D. Maria I] solicitando que a 
Tesouraria Geral das Tropas da Corte lhe pagassem os soldos desde 31 de Agosto de 1789 até ser despachado 
para outra colocação, tal como sucedeu ao capitão António Hipólito da Costa, alegando que fora servir 
voluntariamente para Angola e que estivera lá mais de seis anos, saído com os soldos pagos até à data. 
Anexo: certidões e aviso. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6447.  1791, Março, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada do comandante da campanha 
contra o Mussulo, sargento-mor Paulo Martins Pinheiro de Lacerda e mais tropa e guerra preta, e o 
contentamento da cidade face aos bens conquistados e conservados no Bengo e no Dande; remetendo 
estandartes e insígnias dos inimigos e elogiando o comandante e o filho deste, o capitão de Artilharia Félix Xavier 
Pinheiro, tendo ambos dirigido a obra da fortaleza de São João de Loge; referindo o comportamento dos 
prisioneiros de guerra e a mortalidade que grassava entre os recrutas portugueses. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6448.  1791, Abril, 4, [Fortaleza de São Francisco do] Penedo 
CARTA PARTICULAR (cópia) do [sargento-mor e comandante da campanha contra o Mussulo], Paulo Martins 
Pinheiro de Lacerda, ao [governador interino da capitania] de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, 
sobre a sua chegada vitoriosa a Luanda e os dignos festejos que lhe foram feitos; dando conta dos feitos militares 
que conseguiu, da fortaleza que ficou no porto de Quitungo sob o comando de Francisco António Pita [Bezerra de 
Alpoim e Castro], dos poucos prisioneiros e muitos mortos que fez, da cobardia do coronel Manuel António 
Tavares e da injustiça da situação entre este militar e ele próprio, da morte do tenente José Tomás e da 
promoção de José de Almeida Tovar para o posto de tenente; desejando que a filha recebesse bom dote de 
casamento e deixando saudades suas e da sua esposa para a família do destinatário. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6449.  1791, Abril, 13, [Lisboa] 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [capitão tenente 
e comandante do navio Conceição que ia para o estado da Índia] Joaquim José Ribeiro, permitindo-lhe na viagem 
de regresso fazer escala em outro porto que não o de Angola, desde que não fosse em nenhum do Brasil. 
Obs.: registado em AHU_CU_ESCRITOS PARA AUTORIDADES DO REINO, Cod. 840, fl. 168. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 14.  
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6450.  1791, Abril, 16, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre os gentios estarem transformados em 
homens de guerra pela grande quantidade de pólvora e armas que possuíam graças aos estrangeiros; 
assegurando que reduziria as licenças daqueles géneros, porque havia sempre quem os passasse para o sertão, 
em prol dos seus interesses.  
Obs.: n.º 2, referindo como n.º 1 na relação de 30 de Junho de 1791, ver AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 76, 
doc. 60); juntou-se ofício do governador ao secretário de estado, de 23 de Abril de 1791, devido à sua 
semelhança. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 15 e 16. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6451.  1791, Abril, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida  
e Vasconcelos, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre a falta de 
munições de guerra depois da campanha [do Mussulo], tendo mandado consertar o que era possível reutilizar e 
esperando enviar em breve os mapas do que existia ao serviço; dando conta do dispêndio feito com a compra de 
espingardas e de pólvora aos negociantes. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 1, referido como n.º 2 na relação de 30 de Junho de 1791, ver AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 76, doc. 
60). 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6452.  1791, Abril, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre ter dado notícia a 30 de Março do êxito da 
campanha contra o Mussulo e do regresso do exército, deixando edificada e guarnecida a fortaleza de Nossa 
Senhora da Nazaré e São João do Loge; dando conta da intenção de alguns pretos de atacar Luanda e, no caso 
de serem vencidos, pedirem perdão e vassalagem; referindo o mau estado da tropa devido à elevada 
mortalidade. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6453.  [post. 1791, Abril, 27 
REQUERIMENTO do homem de negócio da praça [de Lisboa], Manuel José Cardoso de Castro, à rainha [D. 
Maria I] solicitando o envio do filho, Francisco Januário Cardoso, no primeiro navio que fosse para o reino de 
Angola, em virtude de não conseguir controlar o mau comportamento do filho, que roubava desde jovem e apesar 
de estar na Casa de Rilhafoles não dava mostras de emenda. 
Anexo: instrumento de testemunhas. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6454.  1791, Maio, 6, [Lisboa] 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao conde Regedor, 
ordenando que os presos sentenciados para o reino de Angola e o presídio de Benguela, com idade e robustez 
para servir na tropa, fossem remetidos ao Lazareto e que aos criminosos da pena da lei das armas proibidas 
fosse comutada a pena para degredo, tal como no caso dos culpados de furtos simples e industriosos; havendo 
outras culpas graves enviasse relação.  
Obs.: registado em AHU_CU_ESCRITOS PARA AUTORIDADES DO REINO, Cod. 840, fl. 176v. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 22.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6455.  1791, Maio, 7, Lisboa 
OFÍCIO do capitão-tenente António José Valente, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de 
Melo e Castro] dando as localizações dos rios e lugares do Bengo, Dande, Ambriz, Mussulo, Congo, Zaire, 
Molembo, Luango, Cabo Padrão e Cabinda. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6456.  1791, Maio, 12, [Lisboa] 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [provedor da 
Casa da Índia e Guiné] José Joaquim Lobo da Silveira, ordenando que se passasse ordem para que no presídio 
da Trafaria recebessem os presos mandados pelo Arsenal da Marinha, pelo Arsenal Real do Exército e da 
Cordoaria da Junqueira. 
Anexo: aviso (minuta) e relações.  
Obs.: registado em AHU_CU_ESCRITOS PARA AUTORIDADES DO REINO, Cod. 840, fl. 180. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 26, 25 e 27.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6457.  1791, Maio, 20, São Paulo da Assunção de Luanda 
ATESTAÇÃO feita pelo sargento-mor de Infantaria com exercício do comando da fortaleza de São Francisco do 
Penedo, Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, sobre a campanha que o governador e capitão-general de Angola, 
Manuel de Almeida e Vasconcelos, lhe incumbira de comandar para castigar e conquistar a província do Mussulo, 
em consequência da invasão do Dande e Bengo; descrevendo os factos sucedidos na barra do Dande e no 
Libongo, a morte do capitão e cabo Manuel Bartolomeu e do comandante da Cavalaria José Tomás de Proença, 
os ataques dos gentios e a venda dos escravos dos lavradores aos estrangeiros no porto de Ambriz; elogiando o 
desempenho do tenente de Artilharia e ajudante de ordens, José de Almeida Tovar e Vasconcelos, a quem deu 
licença para voltar [a Luanda], devido ao seu estado de saúde. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6458.  [ant. 1791, Maio, 24] 
REQUERIMENTO do comerciante da praça [de Lisboa], Elói José Quaresma, à rainha [D. Maria I] solicitando 
provisão que confirmasse a nomeação de procurador do Senado da Câmara da cidade de São Paulo da 
Assunção de Luanda, em Lisboa, e o ordenado que fora acordado receber.  
Anexo: procuração, certidão e bilhete.  
AHU-Angola, cx. 76, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6459.  1791, Maio, 26, [Lisboa] 
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando para oficiais subalternos do Regimento de Infantaria do reino de 
Angola os cadetes [Manuel Inácio de Sá Sarmento, João António e José da Costa Frade] e o soldado [José 
Caetano Carneiro], conforme relação assinada pelo ministro e secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6460.  [post. 1791, Junho, 6, Lisboa] 
LEMBRETE sobre a consulta às razões apresentadas pelo governador e capitão-general do reino de Angola para 
a extinção da câmara da vila de Massangano. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6461.  1791, Junho, 15, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, agradecendo as benesses e recomendações 
recebidas e dando conta das melhoras que teve de um ataque inflamatório, graças à actuação do cirurgião-mor 
de Benguela. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6462.  [ca. 1791, Junho, 15] 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real de Benguela, António da Silva Lisboa, ao [secretário de estado da Marinha 
e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre ter chegado a Benguela e ter constatado que os extravios haviam 
desfalcado o comércio, principalmente no tempo do governo interino de Alexandre José Botelho [de 
Vasconcelos]; explicando que os meios de força e a situação geográfica da colónia não podiam travar os 
extravios de escravos e de marfim, e que implementara um plano para um registo verídico dos géneros 
comercializados na provedoria, através de bilhetes; referindo as discórdias que tivera com regente actual 
[Francisco Paim da Câmara e Ornelas] a respeito da infracção do alvará sobre as arqueações de escravos, e por 
causa da cobrança abusiva que o patrão-mor cobrava pelos víveres aos navios estrangeiros; explicando que para 
travar estes despotismos e intromissões na jurisdição da Fazenda Real as ordens deveriam ser enviadas para a 
Provedoria ou para a Junta da Administração da Fazenda, que depois dariam conhecimento aos governadores; 
alertando para a falta de conhecimentos do [novo governador], e a necessidade de homens de letras nestes 
cargos, ficando apenas o poder militar nas mãos dos governadores. 
Obs.: datação aferida pelo primeiro ofício conhecido que o governador da capitania de Benguela, Francisco Paim 
da Câmara e Ornelas, escreve a partir daquela capitania. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6463.  1791, Junho, 20, [Lisboa] 
AVISO (minuta) do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, ao provedor da Casa 
da Índia [e Guiné, José Joaquim Lobo da Silveira], ordenando que se assentasse praça a José Luís das Neves, 
anspençada da 5.ª Companhia de Granadeiros do Regimento de Infantaria da praça de Almeida, para ir servir em 
Angola, na mesma praça. 
Anexo: aviso (minuta). 
Obs.: registado em AHU_CU_ESCRITOS PARA AUTORIDADES DO REINO, Cod. 840, fl. 197v. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 38 e 41.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6464.  1791, Junho, 20, São Filipe de Benguela 
CARTA do governador da capitania de Benguela, Francisco Paim da Câmara e Ornelas, à rainha [D. Maria I], 
sobre a provisão de 26 de Agosto de 1790 acerca da regulamentação dos direitos pagos em [Lisboa] e no Brasil 
pelas fazendas de Goa ficar sem efeito em Benguela, em virtude de não haver ali alfândega.  
AHU-Angola, cx. 76, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6465.  1791, Junho, 21, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a carga do navio de Jacinto Fernandes 
Bandeira, a nomeação do espanhol Francisco Bremesso para escrivão da Fazenda Real e os cargos anexos, a 
recepção do armamento e petrechos, a relação de armas e petrechos inúteis, a guerra de Angola, o conflito entre 
o capitão regente e o juiz de fora, criticando o seu antecessor e o governador de Angola; dando conta que se 
precisasse usaria as armas e a pólvora dos moradores e de como agira com as naus francesas, La Melli do 
capitão Babinet, e La Patriote do capitão Baret; remetendo cópia do bando que publicara acerca da venda do 
marfim e as relações da tropa auxiliar de brancos, da corporação de auxiliares pretos (Henriques), da guarnição 
regular, do hospital, da fortaleza, dos armazéns reais e das províncias, povoações e freguesias; referindo a 
fábrica de telha e tijolo, as salinas, a fábrica de cal, o risco do comércio face à rebeldia dos sobas, os géneros 
exportados e importados e o seu rendimento, a redução dos dízimos, o abandono da agricultura, a diminuição da 
população, os sobas vassalos Peringue, Mulundo e Quizamba; pedindo soldados. 
Anexo: recibo, bando (cópia) e relações. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 39, 31, 36, 37, 40, 42, 44, 45 e 46. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6466.  1791, Junho, 26, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o degredado Luís de Miranda [Ribeiro] ter 
usado o passaporte para o sertão para se passar à capitania da Bahia. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6467.  1791, Junho, 26, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do visconde da Lourinhã, [governador das armas da província do Alentejo, Manuel Bernardo de Melo e 
Castro], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o cadete do 
Regimento de Castelo de Vide, João da Costa Frade, ter sido promovido a tenente do Regimento de Infantaria do 
reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6468.  1791, Junho, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada de cavalos, petrechos e madeiras 
a bordo da fragatinha Luanda, vinda de Pernambuco; mencionando que os cavalos vindos em navios mercantes 
do Rio de Janeiro saiam mais caros do que os vindos de Pernambuco ou Bahia; sugerindo que o brigadeiro 
Rafael Pinto Bandeira fosse escolher cavalos ao Rio Grande e se facilitassem alguns negociantes a levar para lá 
escravos e sal, animando assim o comércio de Angola. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 6 da relação de 30 de Junho de 1791, ver AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 76, doc. 60). 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6469.  1791, Junho, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada da corveta Senhor dos Passos e 
Santo António, de Jacinto Fernandes Bandeira, a Benguela, com destino ao porto de Santos, na capitania de São 
Paulo; referindo que Francisco Bermesso ficara em Benguela apesar das ordens para ir para Luanda; esperando 
a remessa de munições de guerra e de gente; dando conta que o aumento dos dízimos levava à deserção e 
rebeldia dos pretos, que não toleravam a pressão dos rendeiros. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 5 da relação de 30 de Junho de 1791, ver AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 76, doc. 60). 
HU-Angola, cx. 76, doc. 49 e 51. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6470.  1791, Junho, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, propondo os oficiais para os postos vagos, 
conforme a carta régia de 27 de Setembro de 1787. 
Anexo: propostas e ofício. 
Obs.: n.º 8 da relação de 30 de Junho de 1791, ver AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 76, doc. 60). 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 50 e 53. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6471.  1791, Junho, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as notícias da chegada e tomada de posse 
do governador de Benguela, Francisco Paim da Câmara e Ornelas, tendo o governador interino [Alexandre José 
Botelho de Vasconcelos] regressado a Luanda para o seu posto de capitão de Cavalaria; dando conta que 
expedira ao governador as ordens que tinha para o bom serviço de Sua Majestade e que queria manter com ele a 
harmonia; pedindo a descrição da sua jurisdição relativamente a Benguela para não se intrometer indevidamente 
e referindo que ficava ciente das armas e provimentos que chegaram com o governador de Benguela, da falta de 
tropa das companhias de Benguela e da necessidade de manter seguro aquele porto.  
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 4 da relação de 30 de Junho de 1791, ver AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 76, doc. 60). 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 51 e 54. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6472.  1791, Junho, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre estar em paz a conquista do país do 
Mussulo e terem morrido de fome muitos rebeldes por não ousarem irem às praias onde se sustentavam e 
contrabandeavam, devido à existência da fortaleza de São João do Loge; dando conta que a presença de navios 
estrangeiros naquela costa e no porto de Ambriz provava que faziam ali negócio, e que a fortaleza os obrigara a 
deslocar para negociar na costa Norte, no sítio de Iolo Amua, apesar do perigo, do desconforto e da concorrência; 
referindo que usaria a fragatinha Luanda para evitar desembarques naquela costa e para troca de géneros com 
Benguela e que tivera de intervir para evitar a ruína da fortaleza de São Francisco do Penedo. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 7 da relação de 30 de Junho de 1791, ver AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 76, doc. 60). 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 52 e 55. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6473.  1791, Junho, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os avisos de 25 de Agosto e 18 de 
Dezembro de 1790, relativos aos benefícios de negociação concedidos a António Lourenço Marques, dono do 
bergantim Santo António Osíris. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 3 da relação de 30 de Junho de 1791, ver AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 76, doc. 60). 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 54 e 56. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6474.  1791, Junho, 29, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada dos dois missionários 
barbadinhos italianos, Raimundo Adicomaro e frei José Maria de Florentia. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 9 da relação de 30 de Junho de 1791, ver AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 76, doc. 60); juntou-se ofício 
do mesmo signatário de 29 de Julho de 1791 devido à semelhança. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 57 e 70. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6475.  1791, Junho, 30, [Lisboa] 
MANDADO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], conde da Cunha, [António Álvares da Cunha] para que o antigo governador e capitão-
general do reino de Angola, barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos] entrasse a exercitar o lugar 
de conselheiro do Conselho Ultramarino. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 58.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6476.  1791, Junho, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do [secretário do governo do reino de Angola], José da Silva Costa sobre os ofícios remetidos ao 
ministro e secretário de Estado [da repartição da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6477.  [post. 1791, Julho, 8] 
REQUERIMENTO do alferes da 2.ª Companhia do Regimento de Cavalaria de Olivença, Caetano de Sousa 
Maldonado Bandeira, à rainha [D. Maria I], solicitando ir servir para Angola ou para outra conquista, e o posto de 
capitão de Cavalaria, ficando com a sua praça assente na primeira plana da Corte, alegando servir há dezassete 
anos e já ter sido preterido no posto de tenente. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6478.  [ant. 1791, Julho, 13] 
REQUERIMENTO do provido no posto de ajudante do corpo de Auxiliares da capitania de Benguela, Francisco 
da Silva Metelo, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador de Angola, o 
barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente.  
AHU-Angola, cx. 76, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6479.  [ant. 1791, Julho, 13] 
REQUERIMENTO do provido no posto de tenente de mar, António Caetano Firme, à rainha [D. Maria I], 
solicitando confirmação da patente passada pelo governador de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente.  
AHU-Angola, cx. 76, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6480.  1791, Julho, 13, Lisboa 
PARECER do [secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre, sobre o requerimento do 
barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos, solicitando o assentamento do ordenado do lugar de 
conselheiro do Conselho Ultramarino, em virtude de o já ter começado a exercer. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 76, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6481.  1791, Julho, 15, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo as segundas vias dos ofícios enviados a 
25 de Junho e uma certidão sobre as remessas de marfim; queixando-se da falta de obediência do provedor da 
Fazenda Real. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
. 
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6482.  1791, Julho, 18, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do [juiz de fora de Benguela], António da Silva Lisboa, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre os editais com os novos preços das três qualidades de marfim e explicando as 
razões do aumento da sua exportação; afirmando que o governador Francisco Paim da Câmara e Ornelas tirara 
com falsos pretextos vários escravos aos negociantes Lourenço Pereira Tavares, Sebastião Gil Vaz Lobo, José 
António da Costa, João Pedro Barrocas, Lourenço de Carvalho Gameiras e José Ferreira Gomes, para a 
armação do navio de Jacinto Fernandes Bandeira, prejudicando o envio de escravos para o Rio de Janeiro; 
afirmando que o governador exigia aos sertanejos um escravo e o uso de casaca, tendo posto José Maria Doutel 
na gonilha por não a usar; alertando para os prejuízos que este despotismo provocava para a exportação de 
escravos e para a Fazenda Real. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6483.  1791, Julho, 19, Lisboa 
PARECER do [secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre, sobre o requerimento do 
barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos], solicitando o pagamento do terceiro e quarto quartel de 
1791 do ordenado de conselheiro do Conselho Ultramarino. 
Anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6484.  1791, Julho, 27, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, à rainha [D. 
Maria I], remetendo os papéis de serviço [do sargento-mor comandante da fortaleza de São Francisco do 
Penedo], Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, depois de vistos e analisados por si e pelo ouvidor-geral [João 
Álvares de Melo, conforme carta junta]. 
Anexo: relações, carta e auto de papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6485.  1791, Agosto, 5, Queluz 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao provedor da 
Casa da Índia [e Guiné, José Joaquim Lobo da Silveira] ordenando que se passasse mostra e pagasse aos 
homens que estavam no presídio da Trafaria, destinados ao reino de Angola, e que deveriam embarcar na 
fragata Golfinho.  
Obs.: registado em AHU_CU_ESCRITOS PARA AUTORIDADES DO REINO, Cod. 840, fl. 213. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6486.  1791, Agosto, 7, Queluz 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e 
capital-general do reino de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, em resposta aos ofícios de 29 de 
Novembro e 30 de Dezembro de 1790 e aos do seu antecessor, o barão de Moçâmedes [José de Almeida e 
Vasconcelos], de 15 e 18 de Agosto de 1790], sobre as ameaças dos negros armados pelos franceses, a falta de 
meios, socorro e gentes e o castigo dado aos negros; destacando o papel do sargento-mor e comandante da 
campanha contra o Mussulo, Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, e acusando de cumplicidade com o inimigo os 
capitães-mores Luís de Miranda [Ribeiro] e António José da Piedade, o mulato escravo António José da Piedade, 
o capitão António José da Costa e o secretário do governo João Ribeiro de Sousa. 
Anexo: ofício (cópia), ofício (minuta). 
Obs.: m. est.; ofício registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 135-157v; juntou-
se o ofício (cópia) do secretário de estado, da mesma data, em que informa o governador e capitão-general do 
reino de Angola acerca das benesses concedidas ao sargento-mor Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, pelo filho 
deste, o tenente de artilharia Félix Pinheiro de Lacerda, e pelos oficiais António Gomes Cortesão, António José 
Regilde, José de Almeida de Tovar [Vasconcelos], Custódio Simões, Pedro de Almeida Rego, Manuel da Costa 
Pinto, António Fernandes da Silva, [Francisco António] Pita [Bezerra de Alpoim e Castro] e [José] Carneiro.  
AHU-Angola, cx. 76, doc. 73, 72 e 75. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6487.  1791, Agosto, 7, Queluz 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [governador e 
capital-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, remetendo relações de oficiais e cadetes 
que iam servir na tropa de Angola, soldados voluntários que iam para vários regimentos e demais homens.  
Anexo: relação. 
Obs.: ofício registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 160v. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 72 e 78. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6488.  1791, Agosto, 7, Queluz 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [governador e 
capital-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, sobre as espingardas referidas na carta 
de 2 de Março terem sido mudadas da corveta Sultana para a fragata [Nossa Senhora do Livramento] e Golfinho, 
de onde as deveria mandar levantar, remetendo relações das peças de bronze, petrechos, munições, fardetas e 
géneros remetidos pelo Arsenal da Marinha naquela fragata Golfinho e na corveta Rainha dos Anjos. 
Anexo: relações e capilha. 
Obs.: ofício registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 160-160v. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 72, 24 e 78. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6489.  1791, Agosto, 7, [Lisboa] 
OFÍCIO do [capitão do Arsenal Real do Exército], José Xavier da Cunha Eça Teles de Mendonça Carvalho e 
Silva, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo os conhecimentos 
das peças de artilharia, armamento e munições que iam a bordo da fragata de guerra [Nossa Senhora do 
Livramento e] Golfinho para o reino de Angola. 
Anexo: conhecimentos e relações. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6490.  [post. 1791, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO do marinheiro Pedro de Araújo Aguiar, da fragata Nossa Senhora da Graça comandada por 
António Januário do Vale, à rainha [D. Maria I], solicitando pagamento dos soldos que não recebeu durante a sua 
hospitalização e dos serviços prestados a bordo do navio que o transportou para o Reino, por motivos de doença 
contraída durante a expedição de Cabinda, alegando que por ordem régia tinha sido determinado o pagamento 
aos seus companheiros, em igual circunstância, pelo que solicitava a mesma graça. 
Anexo: requerimentos, atestações 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6491.  [ant. 1791, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO do provido no posto de tenente-coronel do Regimento de Infantaria da cidade de [Luanda], 
Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo 
governador de Angola. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6492.  [ant. 1791, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria com exercício de comandante da fortaleza de São Miguel do reino de 
Angola, Francisco Inocêncio de Beça Teixeira, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da nomeação feita 
pelo governador e capitão-general de Angola. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6493.  1791, Agosto, 12, [Lisboa] 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [barão da 
Arruda e almirante da Armada Real] Bernardo Ramires Esquível, sobre as cartas que teria de entregar ao 
capitão-de-mar-e-guerra, Manuel da Cunha Souto Maior, e ao governador e capitão-general de Angola, e o mouro 
a entregar no navio Neptuno; referindo as notícias que tivera de os salatinos ameaçarem sitiar Ceuta. 
Obs.: registado em AHU_CU_ESCRITOS PARA AUTORIDADES DO REINO, Cod. 840, fl. 217. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6494.  1791, Agosto, 12, Queluz 
OFÍCIO (cópia) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e 
capital-general do reino de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, em resposta aos ofícios de 29 de 
Novembro e 30 de Dezembro de 1790 e as de 17 de Fevereiro e de 30 de Março de 1791 sobre a guerra contra o 
Mussulo e a construção do forte na margem do rio Loge, ordenando-lhe que examinasse e construísse um forte 
ou presídio no sítio onde se encontrava a libata ou banza do negro intitulado capitão-general do Congo, local 
referido nas relações do coronel Paulo Martins Pinheiro de Lacerda como vantajoso e fértil, de onde se podia 
comunicar com o presídio de Pedras de Encoge. 
Anexo: ofício (minuta) e capilhas. 
Obs.: aviso registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 159-160. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 77 e 72. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6495.  1791, Agosto, 18, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada do religioso barbadinho italiano, 
frei Fidélis de Ferrara, na corveta Sultana, e dos avisos de 2 e de 23 Março com a relação de armamentos e 
pólvora enviados para aquele reino e entregues pelo mestre da corveta José de Oliveira Bulhão; agradecendo 
aquele socorro e dando conta que a maioria da pólvora foi entregue aos comerciantes pela que se lhe devia. 
Anexo: relação e ofício (minuta). 
Obs.: ofício (minuta) registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 132v. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 79, 72 e 83. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6496.  1791, Agosto, 18, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre Francisco Bermesso ter ficado em Benguela 
em virtude do governador daquela capitania [Francisco Paim da Câmara e Ornelas] o ter nomeado para escrivão 
da Fazenda Real; informando que a corveta Senhor dos Passos e Santo António, de que era mestre Sebastião 
José de Vasconcelos e senhorio Jacinto Fernandes Bandeira, saíra do porto de Benguela com escravatura. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6497.  1791, Agosto, 19, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre ter executado as ordens de 26 de Março de 
1788 relativas ao benefício da negociação do navio Senhor do Bonfim e Santa Maria, vindo da Ásia e ter enviado 
as contas da venda das fazendas às mesas da Inspecção dos portos da América, para serem entregues aos 
administradores Maurício José Cremer de Vanzeler e Félix José da Costa. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6498.  [post. 1791, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão de Artilharia do presídio de Caconda, Teodoro Gomes 
Henriques, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general 
do reino de Angola [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente.  
AHU-Angola, cx. 76, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6499.  1791, Agosto, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do [secretário do governo do reino de Angola], Joaquim José da Silva sobre dos ofícios remetidos ao 
ministro e secretário de Estado [da repartição da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6500.  1791, Agosto, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre não ter novidades para dar daquela 
conquista e haver maior rigor no comércio de escravatura. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6501.  1791, Setembro, 5, Bahia 
OFÍCIO (cópia) do [governador e capitão-general] Dom Fernando José de Portugal ao [governador e capitão-
general de Angola, José de Almeida e Vasconcelos de Soveral e Carvalho Soares de Albergaria], sobre o 
regresso degredado Bento Coelho do Amaral, que fora para Bahia com licença de um ano para se curar de 
moléstias e que por lá se mantinha passados 3 anos. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6502.  1791, Setembro, 23, Queluz 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ordenando ao vice-
rei e capitão-general de mar e guerra do estado do Brasil, aos governadores e capitães-generais das diferentes 
capitanias e domínios da Ásia, África e América, e demais governadores e comandantes das praças e portos de 
todos os domínios, para darem apoio, favor e protecção aos dois navios armados em Breit, comandados por Mr. 
d’Entrecasteux, chefe de divisão da Armada Real de França que iam procurar as fragatas Bússola e Astrolábio e 
saber das descobertas de Mr. de la Peirouse. 
Obs.: Jean François Galaup, conde de la Pérouse ou de Lapérouse (1741-1788), era um navegador francês que 
dirigia a expedição naval de circum-navegação e desapareceu no mar, junto às ilhas Salomão em 1788, ver 
http://adb.anu.edu.au/biography/la-perouse-jean-francois-de-galaup-2329 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6503.  [ant. 1791, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da 1.ª Companhia do corpo de Auxiliares, Veríssimo Rodrigues 
Chaves, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo barão de Moçâmedes, governador 
e capitão-general de Angola [José de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente.  
AHU-Angola, cx. 76, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6504.  1791, Outubro, 31, [Lisboa] 
PARECER do conselheiro [do Conselho Ultramarino], Francisco da Silva Corte Real, à rainha [D. Maria I] sobre o 
requerimento do ouvidor-geral do reino de Angola, João Álvares de Melo, solicitando a aposentadoria, à 
semelhança do que era dado aos outros governadores ultramarinos. 
Anexo: carta, requerimentos, alvará, certidões. 
AHU-Angola, cx. 72, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

http://adb.anu.edu.au/biography/la-perouse-jean-francois-de-galaup-2329
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6505.  1791, Novembro, 5, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a carregação de escravos que seguiu para 
Pernambuco na corveta Nossa Senhora da Conceição e São Bento; dando conta da presença e mau 
comportamento dos franceses naquela costa, especialmente em Benguela, referindo que o navio Henrique IV de 
Nantes hasteara bandeira portuguesa e se oferecera para trazer escravos; referindo o comércio no porto de Iolo 
Amua, a qualidade do sal das salinas junto da fortaleza do Loge e a barreira que esta fortaleza criava com o país 
do Mussulo e os rebeldes Nambuangongo e Quinquengo; dando conta da pouca habilidade e doença do 
comandante da fragata Luanda e da necessidade de um oficial de Marinha. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx.…, D. (antiga cx. 76, doc. 101). 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 90 e 92. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6506.  1791, Novembro, 5, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a saída para Lisboa da corveta Nossa 
Senhora da Conceição e São Bento, de que era mestre António José da Silva Lisboa, remetendo as produções 
naturais conforme os mapas elaborados com diligência e conhecimento [pelo naturalista e secretário daquele 
governo] Joaquim José da Silva; referindo que se este fosse coadjuvado por um desenhador desenvolver-se-ia o 
Gabinete de História Natural. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx.…, D. (antiga cx. 76, doc. 101). 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 91. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6507.  1791, Novembro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do [secretário do governo do reino de Angola], Joaquim José da Silva sobre dos ofícios remetidos pelo 
governador e capitão-general do reino de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao ministro e secretário de 
Estado [da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, na corveta Sultana de que era mestre António José 
da Silva Lisboa. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 86. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6508.  1791, Novembro, 8, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela] Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a sua fidelidade e gratidão, e o mau comportamento do 
escrivão da Fazenda Real, Francisco Bermesso; pedindo barraquins de soldados e barracas de subalterno para 
os destacamentos de Baía Farta e do Lobito, onde os franceses contrabandeavam; relembrando a peça de 
artilharia, armas e munições que foram a reparar à fundição; acusando o juiz de fora de Benguela [António da 
Silva Lisboa], homem pardo, de beneficiar os contrabandistas; mencionando a construção de casas de morada e 
a atenção que votava à fábrica de telha e cal. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 87 e 59. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6509.  [ant. 1791, Novembro, 29] 
REQUERIMENTO do capitão de homens forasteiros [da cidade de São Filipe] da capitania de Benguela, João 
Carvalho da Silva, à rainha [D. Maria I], solicitando segundas vias da confirmação da patente passada pelo 
[governo provisório da capitania, aquando do falecimento de Constantino José de Faria]. 
Anexo: requerimento e carta patente.  
AHU-Angola, cx. 76, doc. 95. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6510.  [ant. 1791, Dezembro, 9] 
REQUERIMENTO do fidalgo da Casa de Sua Majestade e capitão de Cavalaria agregado à 1.ª plana da Corte, 
João de Almeida de Azevedo e Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], solicitando uma comenda nas ordens militares, 
alegando os serviços prestados desde 1780, grande parte deles em Angola, um local perigoso e de mau clima, 
onde experimentou graves moléstias. 
Anexo: requerimento, aviso, certidão, informação de serviço, mandado, autos de serviço.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 93. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6511.  1791, Dezembro, 20, Recife de Pernambuco 
OFÍCIO (cópia) do [governador da capitania de Pernambuco], Tomás José de Melo ao governador e capitão-
general do reino de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, sobre ter embarcado na corveta Santíssimo 
Sacramento, de que era mestre António Manuel Correia, o soldado do Regimento de Olinda, António Ribeiro Noia 
e António Lopes Anjo, pedindo-lhe que lhes assentasse praça nos regimentos pagos daquele reino em castigo 
pelas suas culpas.  
AHU-Angola, cx. 76, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6512.  1791, Dezembro, 30, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado dos Negócios do Reino] José de Seabra da Silva, ao [conselheiro do Conselho 
Ultramarino e ex-governador do reino de Angola], barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos], 
ordenando-lhe que desse parecer sobre os papéis de D. Ana Joaquina Serrão, pelos quais solicitava mercê pelos 
serviços de seu pai, José António Serrão. 
Anexo: requerimentos, aviso, informação de serviço, certidões, mandado, alvarás de folha corrida. 
Obs.: m. est.; mercê concedida a 22 de Março de 1792, ver AHU_CU_CONSULTAS DE MERCÊS GERAIS, Cod. 
90, fl. 91. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 22; cx. 76, doc. 94 e 98. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6513.  1791, Dezembro, 31, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada de armamento e munições na 
corveta Sultana, regressando a mesma a Pernambuco com armação de escravos e pontas de marfim e fazenda 
estrangeira que se juntara em Luanda e Benguela; referindo o número de escravos exportados e as razões da 
oscilação dos direitos apurados; dando conta da urgência em reparar os presídios e de os prover de munições 
para suster o inimigo gentio. 
Obs.: n.º 2 de relação desconhecida e n.º 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx.…, D. (antiga cx. 76, doc. 
101). 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 100 e 102. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
  

6514.  1791, Dezembro, 31, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os conflitos de jurisdição e prática entre o 
juiz de fora de Benguela, António da Silva Lisboa, e o governador de Benguela, Francisco Paim da Câmara e 
Ornelas; referindo que nada se tinha feito contra os contrabandos em Benguela, apesar dos seus avisos, e que a 
fragata Senhora do Carmo Luanda fora consertada e partira a fazer corso na costa e em Benguela, vigiando 
estrangeiros e nacionais.  
Obs.: n.º 3 de relação desconhecida. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6515.  1791, Dezembro, 31, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do [secretário do governo de Angola], Joaquim José da Silva sobre os ofícios remetidos ao secretário 
de Estado [da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, pelo governador e capitão-general do reino de 
Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, na fragata Sultana, de que era capitão José de Oliveira Bulhão.  
AHU-Angola, cx. 76, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6516.  1791, Dezembro, 31, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada do destacamento que guarneceu 
a fortaleza de Nossa Senhora da Nazaré e São João do Loge; dando conta que os loanicas e hiongos, aliados do 
marquês de Mussulo, sustentavam o comércio dos estrangeiros até ao rio Lombrige [Ambriz], dando passagem à 
escravatura do sertão; referindo os ataques dos gentios ao destacamento português e que apesar dos 
padecimentos que sofriam não queriam avassalar-se, tal como os rebelados Quinguengo e Nambuangondo; 
reafirmando a falta de tropas para suster o inimigo.  
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 4 e 5 da relação constante em AHU_CU_001, Cx.…, D. (antiga cx. 76, doc. 101). 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 102; cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6517.  1791, Dezembro, 31, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo mapas do número e estado da tropa de 
[Luanda], não podendo remeter da tropa dos presídios, nem das munições, apesar de saber que eram poucas as 
que estavam capazes. 
Anexo: ofício e mapas. 
Obs.: n.º 5 de relação desconhecida e n.º 6 da relação constante em AHU_CU_001, Cx.…, D. (antiga cx. 76, doc. 
101). 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 103 e 104. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6518.  1792, Janeiro, 12, a bordo da fragata Golfinho surta em Benguela  
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra [comandante da fragata Nossa Senhora do Livramento e] Golfinho, Manuel 
da Cunha Souto Maior, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a sua 
viagem da Bahia até ao porto de Benguela, das informações dadas pelo governador Francisco Paim [da Câmara 
e Ornelas] cerca da quietação daquele território e da partida da fragata em direcção a [Luanda]. 
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6519.  1792, Janeiro, 12, [São Filipe de] Benguela 
CARTA PARTICULAR de José dos Santos, à mulher, Gertrudes Maria, sobre as notícias que recebeu dela, da 
família e da casa; queixando-se das moléstias de que padecia e que João Duarte Catelão faltara ao que lhe 
prometera, estando por isso cativo naquele território só podendo sair com aviso do [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo [e Castro] ou do príncipe [regente D. João], pedindo-lhe que obtivesse 
licença para que ele regressar a Portugal. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6520.  1792, Janeiro, 21, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada da fragata Golfinho, comandada 
pelo capitão-de-mar-e-guerra, Manuel da Cunha Souto Maior, com as ordens de Sua Majestade; agradecendo a 
aprovação régia à campanha de conquista do Mussulo e a distinção do coronel Paulo Martins Pinheiro de 
Lacerda; dando conta que responderia pela corveta São Benedito, que estava para partir com escravos para a 
Bahia, pela [corveta Nossa Senhora da Conceição e Santa Rita] que iria para Pernambuco ou pela fragata 
Golfinho que iria para o Rio de Janeiro pela Ponta do Padrão e sul do Zaire; referindo que ficava a tratar da 
vassalagem do soba Moene Moála e dos seus macotas, à qual se seguiria a do marquês do Mussulo e seus 
aliados, factos que trariam muitos benefícios ao serviço de Sua Majestade e ao comércio. 
Anexo: relações. 
Obs.: n.º 1 da relação anexa; este ofício faz parte de uma relação de documentos remetidos ao visconde Sá da 
Bandeira em 21 de Setembro de 1855.  
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1; cx. 77, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6521.  1792, Janeiro, 23, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a insubordinação do juiz de fora [António da 
Silva Lisboa], não atendendo sequer às reprimendas do [governador e capitão-general , Manuel de Almeida e 
Vasconcelos] e de ser melhor substituí-lo; referindo a fábrica de telha, tijolo e cal, as salinas, a construção de 
casas de telha, o envio de um mestre para fazer o hospital, a boa relação com o governador de Angola e a 
insolência dos oficiais das duas companhias apaisanadas; dando conta da chegada da fragata Golfinho, 
comandada por Manuel da Cunha Souto Maior, a quem recomendara para observar a costa até Luanda para 
informar da necessidade de um navio de guerra entre Abril e Setembro, época chamada de cacimbo, para suster 
o contrabando dos franceses no cacimbo. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6522.  1792, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, respondendo aos ofícios do secretário de 7 e 12 de 
Agosto de 1791 sobre as distinções concedidas a Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, Félix Xavier Pinheiro de 
Lacerda, António Fernandes, António José Regilde, Francisco António Pita [Bezerra de Alpoim e Castro], Manuel 
da Costa Pinto, Custódio Simões, Inácio António, José Carneiro, Pedro de Almeida Rego e José de Almeida [de 
Tovar Vasconcelos], Matias José de Almeida, António Gomes Cortesão; referindo outros com valor como o 
sargento-mor de engenheiros António Máximo de Sousa e o ajudante do governo Álvaro de Carvalho Matoso; 
dando conta que riscara do serviço o coronel Manuel António Tavares e entregara o comando do regimento ao 
nomeado tenente-coronel Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos; informando que dera licença a Manuel 
António Tavares e à sua filha para irem para Pernambuco e que Luís de Miranda Ribeiro fora degredado para 
Benguela.  
Anexo: ofício.  
Obs.: n.º 3 das relações de correspondência enviada na fragata Golfinho e na corveta Nossa Senhora da 
Conceição e Santa Rita, contante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 60, doc. 1; cx. 77, doc. 4) de 21 de Janeiro 
de 1792. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 6; cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6523.  1792, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, respondendo [ao ofício do secretário] de 12 de 
Agosto de 1791 sobre a campanha contra o Mussulo, a construção do forte junto ao rio Loge e a proximidade da 
porto de Ambriz; dando conta da demolição do forte e da retirada da respectiva artilharia e munições; referindo 
que os Muálas tinham prestado juramento de vassalagem e aceitado o pagamento de feudo, e que o marquês de 
Mussulo e os seus aliados se seguiriam, porque só esperavam ver como aqueles eram tratados; afirmando que 
tentara apressar essa vassalagem para que não vissem o abandono do Loge; referindo as dificuldades de chegar 
ao sítio do Bombe, descrito por Paulo Martins [Pinheiro de Lacerda]. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 2 das relações de correspondência enviada na fragata Golfinho e na corveta Nossa Senhora da 
Conceição e Santa Rita, contante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 60, doc. 1; cx. 77, doc. 4) de 21 de Janeiro 
de 1792; este ofício faz parte de uma relação de documentos remetidos ao visconde Sá da Bandeira em 21 de 
Setembro de 1855.  
AHU-Angola, cx. 77, doc. 7; cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6524.  1792, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada da fragata Golfinho, comandada 
pelo capitão-de-mar-e-guerra Manuel da Cunha Souto Maior, com ordens régias e da rapidez com que foi 
reparada e carregada de mantimentos e água para levar os quintos a Lisboa antes do Inverno; dando conta do 
desembarque dos recrutas de Portugal e da Bahia, dos oficiais subalternos, do anspençada, dos cadetes e das 
munições; remetendo o pedido do comandante de Artilharia e informando da demora da corveta Rainha dos 
Anjos em Benguela.  
Anexo: ofício e relações. 
Obs.: n.º 1 das relações de correspondência enviadas na fragata Golfinho, na corveta Nossa Senhora da 
Conceição e Santa Rita e na corveta São Benedito, contante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 60, doc. 1; cx. 
77, doc. 4) de 21 de Janeiro de 1792. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 8, 9 e 3; cx. 79, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
; 

6525.  1792, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, respondendo [ao aviso do secretário] sobre a 
indeminização e reposição do lugar de secretário em Francisco António Pires de Morais, esclarecendo a questão 
dos ordenados e emolumentos e que o antigo secretário [e naturalista] Joaquim José da Silva, continuava a servir 
com o título de encarregado do expediente da secretaria e que o mesmo não fora expulso pelo antigo 
governador, antes substituído por João Ribeiro de Sousa, enquanto andava no sertão em especulações de 
História Natural. 
Anexo: recibo, ofício e aviso (minuta). 
Obs.: n.º 4 das relações de correspondência enviadas na fragata Golfinho e na corveta Nossa Senhora da 
Conceição e Santa Rita, contante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 60, doc. 1; cx. 77, doc. 4) de 21 de Janeiro 
de 1792; aviso registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 161-161v. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 10 e 11; cx. 76, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6526.  1792, Janeiro, 26, a bordo da fragata Golfinho surta em [Luanda]  
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra [e comandante da fragata Nossa Senhora do Livramento e] Golfinho, Manuel 
da Cunha Souto Maior, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a sua 
chegada ao porto de Benguela, as moléstias que padeceu, a morte de um grumete preto, a viagem de Benguela 
até Luanda, a vontade do governador de Angola [Manuel de Almeida e Vasconcelos] que a fragata fosse até 
Cabo Padrão ou mais a Norte para ver as costas; referindo o desembarque da carga que trazia para aquele reino 
e a ordem de seguir ir para o Rio de Janeiro; remetendo a relação do número e estado da fragata. 
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6527.  1792, Fevereiro, 1, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do [capitão e comandante da Companhia de Artilharia da guarnição de Angola], Félix Xavier Pinheiro de 
Lacerda, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], agradecendo as mercês 
recebidas em consequência da campanha do Mussulo, referindo o valor do capitão José de Almeida, dos 
tenentes Matias José de Almeida, Pascoal Luís e António Fernandes, e pedindo a promoção para sargento-mor e 
comandante de Artilharia do reino de Angola. 
Anexo: auto dos papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 13; cx. 76, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6528.  1792, Fevereiro, 1, [São Paulo da Assunção de Luanda]  
OFÍCIO de João Vieto da Silva ao [governador e capitão-general do reino de Angola, Manuel de Almeida e 
Vasconcelos], remetendo um caderno de apontamentos e noções do que descobrira sobre a costa e portos da 
África Ocidental. 
Anexo: caderno.  
AHU-Angola, cx. 77, doc. 14 e 86. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6529.  1792, Fevereiro, 1, São Paulo da Assunção de Luanda  
APONTAMENTOS do capitão-tenente António José Valente ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, em resposta às instruções daquele ministro, dando conta do estado da conquista de 
Angola e dos valores da receita e despesa do Erário para o ano de 1791; mencionando as campanhas militares 
contra o Mussulo, as consequentes deslocações dos negros para Norte e os efeitos disso no comércio com os 
estrangeiros, o estado dos presídios, a intromissão dos capitães-mores no comércio, as desordens no sertão e as 
acções militares e conquistas do coronel Paulo Martins Pinheiro de Lacerda e do capitão Félix Xavier Pinheiro de 
Lacerda. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6530.  1792, Fevereiro, 2, São Paulo da Assunção de Luanda  

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo as segundas vias das respostas aos 
ofícios que recebera pela fragata Golfinho, os canos de espingardas e pistolas inúteis ao serviço, um grande 
pássaro de Ambaca, chamado martinete, um casal de garças e um gato da Algália; referindo envios idênticos 
através da nau Belém e da corveta Nossa Senhora da Conceição e São Bento, e desejando saber se eram do 
agrado de Sua Majestade.  
Anexo: ofício e relações.  
Obs.: n.º 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 77, doc. 4) e n.º 5 da relação desconhecida. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 17, 18, 19 e 20 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6531.  1792, Fevereiro, 2, a bordo da fragata Golfinho surta em [Luanda]  
OFÍCIO (cópia) do capitão-de-mar-e-guerra e comandante da fragata [Nossa Senhora do Livramento e] Golfinho, 
Manuel da Cunha Souto Maior, ao governador [e capitão-general] do reino de Angola [Manuel de Almeida e 
Vasconcelos], sobre a sua chegada ao porto de [Luanda] e o encontro que tiveram, pedindo esclarecimentos 
sobre a ausência de ordens escritas para navegar para Norte até ao Cabo Padrão, e fundear alguns dias nos 
lugares mais frequentados para mostrar o pavilhão de Portugal, em virtude de ter de dar conta da sua comissão 
ao Ministro da Repartição.  
AHU-Angola, cx. 77, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6532.  1792, Março, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda  

OFÍCIO do secretário [do governo do reino de Angola], Francisco António de Morais, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, agradecendo e dando conta que se encontrava ao serviço desde 
26 de Janeiro e que fora indemnizado. 
Anexo: requerimento, certidão e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6533.  1792, Março, 16, Lisboa  

DECRETO do príncipe regente D. João nomeando o sargento-mor do Regimento de Infantaria do reino de 
Angola, Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, no posto de coronel do mesmo regimento, com o soldo respectivo, 
conservando o governo do forte do Penedo.  
AHU-Angola, cx. 77, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6534.  1792, Março, 16, Lisboa  

DECRETO do príncipe regente D. João nomeando o tenente de Artilharia do reino de Angola, Félix [Xavier] 
Pinheiro de Lacerda, no posto de capitão de Artilharia e com o comando dela. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6535.  1792, Março, 17, São Paulo da Assunção de Luanda  

OFÍCIO do sargento-mor de Infantaria com exercício de engenheiro, António Máximo de Sousa Magalhães, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, agradecendo as graças recebidas e 
remetendo o requerimento no qual solicitava à rainha [D. Maria I] a patente de tenente-coronel de Infantaria com 
exercício de engenheiro, alegando os dez anos de serviço naquele posto, e os sete em que fazia inspecção ao 
trem e armazéns reais. 
Anexo: requerimento, certidão e instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6536.  1792, Março, 17, São Paulo da Assunção de Luanda  

OFÍCIO do [sargento-mor do Regimento de Infantaria de Angola] Paulo Martins Pinheiro de Lacerda ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre a prisão e incomunicabilidade do 
seu filho, Félix Xavier Pinheiro de Lacerda, desde 21 de Fevereiro, por ter agredido com espada o comandante da 
fortaleza de São Miguel, Francisco Inocêncio de Beça Teixeira, solicitando perdão para aquele acto inadvertido. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6537.  1792, Março, 17, São Paulo da Assunção de Luanda  

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os conflitos de jurisdição e a agressão 
ocorrida em Fevereiro entre o capitão e comandante de Artilharia, Félix Xavier Pinheiro de Lacerda e o 
comandante da fortaleza de São Miguel [Francisco Inocêncio de Beça Teixeira], tendo mandado prender o 
capitão na casa da residência do governo e não ter como resolver o caso porque não havia juízes competentes 
naquele reino, nem gente para formar um conselho de guerra. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 77, doc. 4) e n.º 3 de relação desconhecida. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 29 e 30. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6538.  1792, Março, 17, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, respondendo ao ofício de 12 de Agosto de 1791, 
dando conta da demolição da fortaleza de Nossa Senhora da Nazaré e São João do Loge, da retirada da 
artilharia, munições e tropa, e de George Farquelain, de Liverpool, ter publicado a notícia; referindo que no tempo 
da fortaleza os franceses não conseguiam comerciar no Loge e aumentara a quantidade de escravatura dos 
muxicongos e dos mussossos em Luanda, lamentando todos a destruição da fortaleza e a perda das salinas; 
referindo os juramentos de vassalagem do Moene Muála, a esperança de se lhe seguir o Mussulo e os seus 
aliados e o lamento do chamado rei do Congo e do duque de Bamba acerca da falta de padres no seu reino, 
negando ser rei dos mussues e pedindo a paz; dando informações sobre o sítio do Bombe, descrito pelo coronel 
Paulo Martins [Pinheiro de Lacerda], nomeadamente a proximidade com os rebeldes Zala, Lundo, 
Nambuangongo e Quiguengo; indicando as necessidades para segurar os moradores e livrá-los dos invasores, 
castigar os inimigos, abrir caminhos para o comércio no sertão e proteger os comerciantes dos ataques e roubos 
dos inimigos no Novo Redondo; mencionando o papel da fragata Luanda contra o contrabando. 
Anexo: ofício e recorte de jornal. 
Obs.: n.º 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 77, doc. 4) e n.º 2 de relação desconhecida. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 31; cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6539.  1792, Março, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO dos ofícios remetidos pelo governador e capitão-general do reino de Angola, Manuel de Almeida e 
Vasconcelos, ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, através da corveta 
Nossa Senhora da Natividade, de que era mestre António Manuel.  
AHU-Angola, cx. 77, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6540.  1792, Março, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do capitão comandante da fortaleza de São Miguel, Francisco Inocêncio de Beça Teixeira, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a agressão que sofrera do capitão da 
Companhia de Artilharia, Félix Xavier Pinheiro de Lacerda, a 20 de Fevereiro, a que assistira o ajudante de 
ordens José de Almeida Tovar, com a cumplicidade do oficial Pedro de Almeida Rego, responsabilizando o 
soldado António José de Magalhães pela situação.  
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 33 e 34. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6541.  [ant. 1792, Março, 27] 
REQUERIMENTO do cavaleiro da Ordem de Cristo e coronel de Infantaria com exercício de engenheiro, Luís 
Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, à rainha [D. Maria I], solicitando remuneração dos seus serviços ao longo de 
treze anos, a maioria deles em Angola, com possibilidade de renunciar qualquer mercê ou tença em uma ou mais 
de suas filhas. 
Anexo: informação de serviços, auto de papéis de serviço e mandado. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6542.  [ant. 1792, Março, 27] 
REQUERIMENTO do capitão e comandante do esquadrão da Cavalaria do reino de Angola, Alexandre José 
Botelho de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], solicitando licença de um ano para ir a Portugal, alegando os trinta 
e um anos de serviço, vinte e quatro anos em Angola, as guerras que viveu e as moléstias contraídas enquanto 
governador [interino] de Benguela. 
Anexo: bilhete e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 36 e 43. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6543.  1792, Março, 28, Lisboa 
ASSENTO (cópia) do Conselho Ultramarino sobre a quantidade de tenças que se deviam conceder aos militares 
do Brasil e mais domínios ultramarinos em remuneração pelos seus serviços. 
Obs.: ver AHU_CU_MANDADOS, Cod. 181. 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 5.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6544.  1792, Março, 30, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo certidões da exportação de escravos, da 
saída de navios, da receita e despesa das reais fábricas [de telha e tijolo] e da capitania, da exportação de 
marfim, e as que atestavam as acusações contra o juiz de fora e provedor da Fazenda Real de Benguela, 
bacharel pardo António da Silva Lisboa; dando conta que os moradores se queixavam do signatário ao 
governador de Angola, e que não encontrara nos seus postos Luís de Miranda Ribeiro, nem José Maria Arsénio 
de Lacerda; opondo-se ao regresso a Luanda da fragata Nossa Senhora do Carmo Luanda, que devia afastar os 
navios estrangeiros da costa; referindo os postos vagos na capitania, o estado de revolta do sertão, a 
insubordinação do capitão-mor de Salvaterra de Magos e do capitão-mor de Pedras de Encoge, Alexandre Reis 
Pereira e a melhoria na tropa regular da praça; opinando sobre as causas e problemas de saúde pública, o 
estado do hospital, o papel do cirurgião Manuel António Pires Mota, as vantagens de fazer um hospital em sítio 
apropriado e com comodidades; referindo a má conduta do espanhol Francisco Bermesso, por influência de 
Inácio José de Sousa; pedindo carretas e homens para a Companhia de Infantaria, referindo o estado do 
armamento que trouxera e a chegada em Janeiro da fragata Golfinho, comandada pelo capitão-de-mar-e-guerra 
Manuel da Cunha Souto Maior. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 37 e 32.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6545.  1792, Abril, 2, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo pela Bahia as segundas vias dos ofícios, 
cujas primeiras vias seguiram por Pernambuco. 
Obs.: n.º 1 de relação desconhecida. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6546.  1792, Abril, 4, Queluz 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], ao vice-rei do Brasil 
[2.º conde de Resende, José Luís de Castro], ordenando que obrigasse frei Silvério da Alegria e frei Manuel do 
Bom Sucesso, religiosos da Terceira Ordem de São Francisco, a recolherem-se ao convento de Angola, em 
virtude do ministro geral daquela ordem, [frei Vicente Salgado], informar que os religiosos não tinham causa 
legítima para não o fazer. 
Anexo: informação. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6547.  1792, Abril, 23, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do governador da capitania de Benguela, Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo a [planta] do novo hospital, conforme prometera 
no ofício de 30 de Março.  
Obs.: ver planta mencionada em AHU_CARTm_001_D.281. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6548.  1792, Maio, 8, [Lisboa] 
MANDADO do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, ordenando que se 
remetesse a Januário António Lopes da Silva o memorial de Policarpa Maria Teresa, [viúva de Bernardo José da 
Silva, mestre das naus de guerra], para que falassem do mesmo quando fosse a sua casa; [a viúva alegava os 
anos de serviço do marido, sob o comando de António Januário do Vale, e a assistência que dera à fortaleza de 
Cabinda, para pedir o que se costumava dar às viúvas dos mestres das naus de guerra, em virtude de ficar com 
cinco filhos órfãos e estar doente]. 
Anexo: requerimentos, atestações, certidões e avisos. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6549.  1792, Maio, 26, Queluz 
ESCRITO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao provedor da 
Casa da Índia [e Mina, José Joaquim Lobo da Silveira], ordenando-lhe para passar ordem para que o presídio da 
Trafaria remetesse às cadeias do Limoeiro Sebastião Ramires, espanhol, sentenciado a dez anos em Benguela, 
tendo-se expedido também aviso ao conde Regedor para que o preso fosse recebido nas ditas cadeias. 
Obs.: no mesmo suporte consta o segundo aviso, ambos registados em AHU_CU_ESCRITOS PARA 
AUTORIDADES DO REINO, Cod. 841, fl. 102v. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6550.  1792, Maio, 31, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo a cópia do termo de vassalagem do 
marquês do Mussulo e descrevendo o acontecimento; explicando que após a destruição da fortaleza os sobas do 
rio Loge e do porto de Ambriz voltaram ao comércio com os estrangeiros, prejudicando o comércio português; 
dando conta da seca, da falta de mantimentos e do atraso da expedição para manter a paz no sertão; referindo 
que recebera as provisões concedendo os hábitos de Avis ao coronel Paulo Martins [Pinheiro de Lacerda] e ao 
filho, capitão comandante de Artilharia, Félix Xavier Pinheiro de Lacerda, e remetia os requerimentos dos oficiais 
daquele reino.  
Anexo: termo de vassalagem (cópia). 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1; cx. 77, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6551.  1792, Junho, 1, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do capitão comandante da fortaleza de São Miguel, Francisco Inocêncio de Beça Teixeira, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a agressão que sofrera do capitão da 
Companhia de Artilharia, Félix Xavier Pinheiro de Lacerda, a impunidade do acto, a afronta de que era vítima e 
para a qual esperava remédio; referindo que o agressor depois de preso fora mudado para a fortaleza do Penedo 
onde o seu pai, Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, era comandante, e que pai e filho receberam [o hábito de] 
cavaleiros [da Ordem de Avis] na Sé catedral, em acto público, a 31 de Maio, estando presente o governador e 
capitão-general do reino de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos] e o juiz que tirara a devassa do caso, 
tendo ainda o governador dado jantar aos novos cavaleiros, como se o réu estivesse absolvido. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6552.  1792, Junho, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a tropa daquele reino pedir a Sua Majestade 
que lhes estendesse a graça do aumento de soldos concedida aos oficiais militares empregados na Europa; 
remetendo a petição em que os militares alegavam servir num país mais arriscado, quase sempre em guerra, e 
longe [de Portugal]. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6553.  1792, Junho, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [sargento-mor das ordens de Angola], Álvaro de Carvalho Matoso, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada do seu irmão António Matoso de Andrade, 
criado do secretário de Estado, e por ter sabido por ele que devido a informação do barão de Moçâmedes, se 
dizia na Corte que ele faltara ao seu dever no assalto e choque contra as povoações do Mussulo, levando à 
perda dos distritos do Dande e do Bengo; apresentando a sua versão dos acontecimentos. 
Anexo: instrumento em pública forma e mapa. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6554.  [ant. 1792, Junho, 23] 
REQUERIMENTO do capitão da 1.ª Companhia do corpo de Auxiliares da capitania de Benguela, Sebastião Gil 
Vaz Lobo, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general do 
reino de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos, aquando do falecimento de João Pedro Barrocas]. 
Anexo: cartas patentes e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 15 e cx. 77, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6555.  1792, Julho, 16, Queluz 
AVISO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os requerimentos do capitão-mor do presídio de 
Pedras Negras, José de Sales Gameiro e do ajudante das ordens do governo da capitania de Goiás, José da 
Silva Maldonado de Eça. 
Anexo: requerimento e atestação, escrito. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 78, cx. 180, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6556.  1792, Julho, 20, [Lisboa] 
OFÍCIO do tenente de Artilharia do Arsenal Real do Exército, Domingos José Moniz, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a artilharia, materiais e mais géneros disponíveis ou 
indisponíveis para serem enviados para o reino de Angola, conforme relações entregues ao marechal de campo, 
Bartolomeu da Costa. 
Anexo: relações. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 48.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6557.  1792, Julho, 21, Queluz 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao tenente-general 
da Artilharia do Reino, ordenando-lhe para aprontar a artilharia, materiais e géneros referidos na relação enviada 
ao marechal de campo, Bartolomeu da Costa, para seguirem para Angola a bordo da fragata Minerva.  
Obs.: registado em AHU_CU_ESCRITOS PARA AUTORIDADES DO REINO, Cod. 841, fl. 129. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 49.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6558.  [ant. 1792, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do provido no posto de ajudante dos Auxiliares da capitania de Benguela, José Ferreira 
Gomes da Silva, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente [passada pelo governador de 
Benguela, Francisco Paim da Câmara e Ornelas]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6559.  1792, Agosto, 29, [Lisboa] 
MANDADO do conselheiro [do Conselho Ultramarino], Francisco da Silva Corte Real, ao desembargador 
Francisco Feliciano Velho da Costa Mesquita Castelo Branco, para que o fiscal das Mercês respondesse ao 
requerimento do [capitão e comandante do esquadrão de Cavalaria do reino de Angola], Alexandre José Botelho 
de Vasconcelos, que solicitava remuneração dos seus serviços.  
Anexo: mandado, requerimentos, ofícios, atestação, informação de serviço, autos dos papéis de serviço e alvará 
de folha corrida.  
AHU-Angola, cx. 77, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6560.  1792, Agosto, 30, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre faltar uma secretaria naquele governo, 
obrigando-o a criar um arquivo à sua custa; pedindo providências para estabelecer ali uma secretaria idêntica à 
de Angola para não se ter de mendigar instruções ou ser mal informado, como aconteceu no tempo do juiz de 
fora Rafael José de Sousa Correia e Melo; requerendo um regimento de governadores para evitar abusos ou 
omissões de jurisdição; referindo que continuava a enfrentar problemas com o juiz de fora, António da Silva 
Lisboa, e com os capitães-mores do sertão. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6561.  [ant. 1792, Setembro, 1] 
REQUERIMENTO do tenente da 10.ª Companhia do Regimento de Infantaria da guarnição do reino de Angola, 
Manuel José Botelho Ferreira, à rainha [D. Maria I] solicitando confirmação da patente passada pelo governador 
de Angola, barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6562.  [ant. 1792, Setembro, 1] 
REQUERIMENTO do provido no posto de sargento-mor comandante do corpo de Henriques da capitania de 
Benguela, Manuel José Martins, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente passada pelo 
governador e capitão-general de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: cartas patentes e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 55 e 53. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6563.  1792, Setembro, 14, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do [juiz de fora e provedor da Fazenda Real de Benguela], António da Silva Lisboa, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o despotismo do governador daquela capitania, 
Francisco Paim da Câmara e Ornelas, acusando-o de desrespeitar as leis, as ordens régias e a magistratura, de 
instigar o corpo de Auxiliares à insubordinação, de espalhar ideias sediciosas, de dar asilo a contrabandistas e de 
pactuar com quem resistisse à justiça, como foi o caso do cirurgião-mor Manuel António Pires da Mota; referindo 
que o governador instigava à intriga, à calúnia e à discórdia entre os moradores e ignorava as advertências do 

[governador e capitão-] general [Manuel de Almeida e Vasconcelos] e da Real Junta de Administração; advertindo 

que aquele comportamento prejudicava a capitania e o comércio.  
Anexo: instrumentos em pública forma, ofício e ofício (cópia). 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 56 e 51. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6564.  1792, Setembro, 15, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do capitão de Infantaria com exercício de comandante da fortaleza de São Miguel, Francisco Inocêncio 
de Beça Teixeira, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o capitão de 
Artilharia, Félix Xavier Pinheiro de Lacerda, ter sido libertado e ele signatário ter-se mantido na fortaleza para 
evitar conflitos, apesar de não se sentir seguro porque na noite de 21 de Agosto mataram o enfermeiro do 
hospital, frei Bernardo do Rosário, pensando que era ele; aguardando a intervenção e amparo do secretário, 
pedindo licença para se retirar daquele território com a sua mulher. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6565.  1792, Setembro, 19, Queluz 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, concedendo o régio 
beneplácito para a execução da patente de vigário da missão de Angola no padre Boaventura de Ceriana, 
segundo patente dada pelo procurador e comissário geral de toda a Ordem dos Capuchinhos de São Francisco. 
Obs.: aviso registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 170. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6566.  1792, Setembro, 20, Queluz 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e 
capitão-general do reino de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, sobre os petrechos que iam na fragata 
[Minerva] para o provimento dos armazéns reais de Angola 
Obs.: ofício registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 168v, que fazia parte de 
um maço de cartas enviadas para Angola na fragata Minerva, a 24 de Setembro, comandada pelo capitão-de-
mar-e-guerra Paulo José da Silva Gama. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6567.  1792, Setembro, 21, Queluz 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao conde Regedor, 
ordenando que embarcasse na fragata Minerva, que tinha como destino Benguela e [Luanda], os homens 
sentenciados para aquele presídio e reino de Angola. 
Obs.: registado em AHU_CU_ESCRITOS PARA AUTORIDADES DO REINO, Cod. 481, fl. 161, que fazia parte 
de um maço de cartas enviadas para Angola na fragata Minerva, a 24 de Setembro, comandada pelo capitão-de-
mar-e-guerra Paulo José da Silva Gama. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6568.  1792, Setembro, 21, Queluz 
AVISO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao conde Regedor, 
ordenando que mandasse para a fragata Minerva os presos sentenciados a degredo no reino de Angola e 
admitisse a bordo e desse mesa aos missionários barbadinhos italianos que iam para as missões daquele reino. 
Obs.: registado em AHU_CU_ESCRITOS PARA AUTORIDADES DO REINO, Cod. 481, fl. 161. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6569.  1792, Setembro, 22, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada do navio Conceição e Santo António, 
vindo de Goa, comandado pelo capitão tenente José Joaquim Ribeiro, pelo qual remetia notícias da capitania e o 
marfim recolhido, conforme a certidão do escrivão da Fazenda Real, Francisco Bermesso, que continuava viciado 
no jogo; dando conta que o exagero da guerra de Angola prejudicava a capitania de Benguela, ficando sem saber 
se deveria acatar as ordens do governador e capitão-general daquele reino; aguardando ordens quanto ao 
procedimento a ter com o juiz de fora [António da Silva Lisboa] e capitães-mores. 
Anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 76, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6570.  1792, Setembro, 23, Queluz 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao governador e 
capitão-general do reino de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, sobre a relação de géneros que iam na 
fragata Minerva para o preparo da corveta Luanda. 
Obs.: a relação consta no mesmo suporte; ofício registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, 
Cod. 549, fl. 169; ofício fazia parte de um maço de cartas enviadas para Angola na fragata Minerva, a 24 de 
Setembro, comandada pelo capitão-de-mar-e-guerra Paulo José da Silva Gama. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6571.  [ant. 1792, Setembro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão e comandante do esquadrão da Cavalaria do reino de Angola, Alexandre José 
Botelho de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], solicitando a devolução dos papéis de serviço que estavam na 
secretaria do Conselho Ultramarino com um pedido de mercê de um hábito, em virtude de necessitar deles para 
outras diligências e não ter interesse em perdê-los. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6572.  [ant. 1792, Setembro, 27] 
REQUERIMENTO do capitão de Artilharia da cidade de Benguela, José Rodrigues Maia, à rainha [D. Maria I], 
solicitando confirmação da patente passada [pelo governador e capitão-general de Angola, António de Lencastre]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6573.  [ant. 1792, Outubro, 13] 
REQUERIMENTO do tenente nomeado como capitão da 7.ª Companhia, Francisco António Pita Bezerra [de 
Alpoim e Castro], à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-
general do reino de Angola. 
Anexo: requerimentos, provimento. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 67: cx. 65, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6574.  [post. 1792, Outubro, 19, Lisboa] 
RESUMO das consultas [do Conselho Ultramarino] de 6 de Fevereiro de 1783, de 29 de Outubro de 1785, de 5 
de Dezembro de 1791 e de 19 de Outubro de 1792, sobre o reino de Angola, a necessidade de um médico e o 
estabelecimento do seminário instituído por Gaspar Alves, o estado decadente daquele reino e a falta de casais 
de bons costumes, a conquista da província do Mussulo e a construção de uma fortaleza junto ao rio Loge, as 
queixas da Câmara de Benguela contra o governador da capitania, Francisco Paim da Câmara [e Ornelas], as 
forças militares de Angola e a falta de munições. 
AHU-Angola, cx. 67, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6575.  [post. 1792, Outubro, 24, Lisboa] 
RELAÇÃO das consultas [do Conselho Ultramarino] de 11 de Dezembro de 1778, de 6 de Fevereiro de 1783, 29 
de Outubro de 1785, de 20 de Abril de 1787, de 5 de Dezembro de 1791 e de 19 de Outubro de 1792, relativas ao 
reino de Angola, que subiram à presença da rainha [D. Maria I], pela secretária de Estado da Marinha e Ultramar, 
e permanecem sem resolução. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6576.  [post. 1792, Novembro, 5] 
REQUERIMENTO de José Nicolau Garcia, filho do capitão Nicolau Francisco Garcia, à rainha [D. Maria I], 
solicitando o posto de tenente no reino de Angola, alegando os vinte e dois anos de serviço em que servia no 
Regimento da praça de Cascais, tendo assentado praça voluntariamente e servido com zelo, cuidado e prontidão. 
Anexo: atestações. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6577.  [post. 1792, Novembro, 9] 
LEMBRETE sobre a deslocalização do decreto do conselheiro Manuel António Cabral, por despacho de 9 de 
Novembro de 1792. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6578.  1792, Novembro, 10, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o aviso de 22 de Março de 1791 permitir que 
o navio Nossa Senhora da Conceição e Santo António, vindo da Índia, fizesse escala em Angola; dando conta 
que tal não sucedera. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 7 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 77, doc. 4), de 24 de Dezembro de 1792. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 74 e 76. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6579.  1792, Novembro, 10, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a aflição em que ficara ao saber que a rainha 
[D. Maria I] estava doente e da confiança que tinha no despacho e administração do príncipe [D. João]. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 5 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 77, doc. 4), de 24 de Dezembro de 1792. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6580.  1792, Novembro, 10, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os procedimentos a ter com o chefe de 
divisão da Armada Real de França, Mr. d’Entrecasteux, e os navios franceses que ali aportassem, sabendo-se 
que intentavam fazer contrabando; referindo que naquela época muitos navios franceses iam comerciar às praias 
do Norte e ao Loge, tentando comunicação com Benguela e o Novo Redondo, preferindo fazer aguada na barra 
do Dande em vez de ir a Luanda, sendo guiados no sertão pelos mussossos, já que os mussuis se mantinham 
vassalos. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 6 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 77, doc. 4), de 24 de Dezembro de 1792. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 76 e 75. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6581.  1792, Novembro, 10, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o aviso de 12 de Abril de 1791 concedendo 
licença a Mateus da Penha Ricaldes Graça para regressar a [Portugal], em virtude do seu degredo [de cindo 
anos] ter terminado em Junho de 1788. 
Anexo: ofício e ofício (minuta). 
Obs.: n.º 8 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 77, doc. 4), de 24 de Dezembro de 1792; 
ver ordem registada em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 134. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 77 e 76; cx. 76, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6582.  1792, Novembro, 17, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do [presidente do Erário Régio], marquês [de Ponte de Lima] mordomo-mor [D. Tomás Xavier 
de Lima Brito Nogueira e Vasconcelos Teles da Silva], à Junta da Fazenda Real do reino de Angola, ordenando 
que averiguasse a falta de peças da Índia enviadas daquele reino para Lisboa, provenientes do pagamento das 
assistências de navios estrangeiros, conforme carta da Junta de 23 de Dezembro de 1791, para se fazer 
arrecadação do seu respectivo valor. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6583.  1792, Dezembro, 15, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o aumento da entrada de fazendas 
estrangeiras no sertão, através do porto de Loge, e a consequente diminuição do envio de escravos desses 
locais; afirmando que a falta de víveres impedia uma expedição e que não conseguia evitar todo o contrabando 
dos navios estrangeiros, que contavam com o apoio de nacionais; referindo que um navio espanhol vindo de 
Buenos Aires viera ali pedir socorro de farinha e bolachas, mas andara às escondidas a comprar escravos a troco 
de patacas; dando conta que o coronel Paulo Martins Pinheiro de Lacerda recebera a confirmação da patente e 
tomara posse do regimento de Infantaria; informando que o capitão-mor de Ambaca, José Felipe Tourém, que 
incumbira do governo do Novo Redondo e da luta contra o contrabando, fora muito capaz até adoecer e seguir 
para Pernambuco para se curar, assim como foi para o Rio de Janeiro o tenente Manuel Inácio de Sá Sarmento, 
que viera na fragata Golfinho. 
Obs.: n.º 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 77, doc. 4), de 24 de Dezembro de 1792. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6584.  1792, Dezembro, 15, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre faltarem-lhe notícias para aplacar a aflição 
que sentia pela doença da rainha, esperando que a Providência concedesse a [D. Maria I] as melhoras que lhe 
desejavam os seus vassalos.  
Obs.: n.º 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 77, doc. 4), de 24 de Dezembro de 1792. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6585.  1792, Dezembro, 15, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada da fragata Luanda, depois de 
quase um ano de patrulha à costa entre Benguela e o Novo Redondo, a precisar de reparações para continuar a 
favorecer o comércio e direitos reais; dando conta que os estrangeiros se desviaram para a costa a Norte de 
Luanda e que para os afugentar era preciso uma embarcação de guerra, porque a tropa era insuficiente; referindo 
que o único oficial e guarda-costa a quem podia confiar a fragata estava doente e o antigo comandante dela 
muito velho; informando que colocara no governo do presídio de Novo Redondo, em substituição de José Felipe 
Tourém, o capitão de Granadeiros António José de Almeida. 
Obs.: n.º 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 77, doc. 4), de 24 de Dezembro de 1792. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6586.  1792, Dezembro, 16, [Lisboa] 
OFÍCIO do [fundador e] capelão do Seminário da Caridade dos Órfãos [Desamparados de Lisboa], António Luís 
de Carvalho, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], respondendo 
favoravelmente sobre a conduta e préstimo de Mateus António Jacques e Vitorino Pedro [da Costa], os dois 
negros que vieram de Angola, há cerca de sete anos, para serem instruídos cristã e civilmente, bem como na 
língua latina, para serem ordenados. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6587.  1792, Dezembro, 21, Rio de Janeiro 
OFÍCIO do capitão na companhia de Granadeiros do 1.º Regimento, Elias Alexandre da Silva Correia, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o seu amigo e contemporâneo no 
serviço de Angola, António José Valente, ter entregado um requerimento seu, onde pedia o posto de major de 
Auxiliares e ir servir em qualquer território do Ultramar, em virtude de ter 40 anos e estar apto a servir a rainha [D. 
Maria I]. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 82. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6588.  1792, Dezembro, 22, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do coronel do Regimento de Infantaria de Luanda, Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, agradecendo a patente de coronel com que fora 
agraciado; informando que tomara posse dia 3 de Dezembro e que esperava que o espírito de dever 
compensasse a falta de forças, atendendo à sua idade; remetendo um mapa com o estado do dito regimento.  
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 83. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6589.  1792, Dezembro, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as diligências que tomara para cobrar as 
quantias relativas à carregação da nau Senhor do Bonfim, comandada por Carlos de Brito, tendo enviado a 
remessa pelas inspecções do porto do Brasil aos administradores da negociação de Maurício José Cremer 
Vanzeller e Félix José da Costa; referindo a dívida de Francisco Honorato e Abreu, a quem o comandante 
consignara a sua carregação; dando conta que os negociantes tinham grandes atrasos devido às fazendas que 
tinham nos sertões, desejando que a administração lhes abonasse as comissões, para se liquidar a dívida. 
Obs.: n.º 4 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 77, doc. 4), de 24 de Dezembro de 1792. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 84. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6590.  1792, Dezembro, 24, [São Paulo da Assunção de Luanda] 
RELAÇÃO do oficial maior da [secretaria] do governo do reino de Angola sobre os ofícios expedidos à Secretaria 
de Estado da Marinha e Ultramar. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6591.  [ca. 1792] 
OFÍCIO do [fundador e capelão do Seminário da Caridade dos Órfãos Desamparados de Lisboa], António Luís de 
Carvalho, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre as diligências dos 
pretos Mateus António Jacques e Vitorino Pedro [da Costa], para partirem para Angola com o Bispo, e os 
requerimentos em que pediam benefícios e património para as ordenações; julgando que só deveriam ser 
atendidos em Angola consoante se comportassem.  
Obs.: datação aferida pelo ofício do mesmo capelão a 16 de Dezembro de 1792. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6592.  [ca. 1792] 
OFÍCIO do [fundador e capelão do Seminário da Caridade dos Órfãos Desamparados de Lisboa], António Luís de 
Carvalho, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre a fundação e 
objectivos daquele seminário, do que sucedera aos naturais do Congo e Angola que tinha a seu cargo, por ordem 
régia, para que estudassem e fossem ordenados caso tivessem vocação para depois voltarem às suas terras; 
dando conta das dificuldades com que mantinha o seminário e os requerimentos que fizera para receber maior 
esmola devido às despesas extraordinárias de saúde e de ensino que tinha com as crianças; referindo que tinha 
ainda a seu cargo a capela das enfermarias do Arsenal da Marinha, pedindo a manutenção do posto. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6593.  [ca. 1792] 
REQUERIMENTO do tenente do mar da Armada Real, António José Valente, à rainha [D. Maria I], solicitando 
promoção no posto de capitão-de-mar-e-guerra com assento nos Armazéns da Guiné e Índia, com soldo que 
competir a sua graduação naquela conquista, alegando os 20 anos de serviço, muitos dos quais passados em 
Angola. 
Obs.: datação aferida a partir do ofício de 21 de Dezembro de 1792, cujo teor se assemelha. 
AHU-Angola, cx. 180, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6594.  1793, Janeiro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo os mapas das tropas, parques, 
presídios, [fragata, marinha, munições e petrechos] daquele reino e conquistas. 
Anexo: mapas, relação e ofício. 
Obs.: n.º 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 9 de Fevereiro de 1793; 
juntou-se ofício de 9 de Janeiro devido às semelhanças. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11; cx. 76, doc. 103. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6595.  1793, Janeiro, 9, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, à rainha [D. 
Maria I], remetendo os papéis de serviço do capitão-mor do presídio de Pedras [Negras], João Francisco de 
Araújo, rubricados pelo signatário e pelo ouvidor-geral [João Álvares de Melo]. 
Anexo: relação e auto de papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6596.  1793, Janeiro, 9, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o aumento do comércio estrangeiro com os 
do sertão, a partir das embarcações fundeadas na costa Norte e pela barra do Dande, com o argumento de 
fazerem aguada; informando que colocara um destacamento de Infantaria no local para evitar a comunicação 
com Luanda e permitir apenas entrada aos que fizessem pedido por escrito. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 9 de Fevereiro de 1793; 
juntou-se ofício de 9 de Fevereiro devido às semelhanças. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 12 e 27. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6597.  1793, Janeiro, 23, a bordo da fragata Minerva surta no porto de Benguela 
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra [e comandante da fragata Minerva], Paulo José da Silva Gama, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, descrevendo a viagem que fizera desde 
o porto da Bahia e a caça e revista que deu a um navio francês e a outro navio que entrou com ele em Benguela; 
referindo que partiria dali com pouca carne, apenas alguns bois, porque os mesmos escasseavam e atravessam 
a sua partida para o Rio de Janeiro; dando conta que a fragata Luanda não estava em Benguela porque fora 
reparar a [São Paulo da Assunção]. 
Anexo: capilha. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6598.  1793, Janeiro, 23, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre estar sem honra em Lisboa, acusado de ser ladrão e 
cúmplice do contrabando com os franceses, explicando que o pouco dinheiro que tinha se devia aos presentes 
dos sobas; acusando os moradores e o juiz de fora [António da Silva Lisboa] de lançarem essas calúnias, porque 
fora ele a requerer a fragata Luanda para guardar a costa e evitar os contrabandos a que estavam acostumados. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6599.  1793, Janeiro, 23, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a fragata Minerva ter carregado carnes antes de 
partir para [Luanda], levando consigo o juiz de fora, António da Silva Lisboa; remetendo as certidões do 
rendimento dos estabelecimentos reais [fábricas de telha, tijolo, cal e salinas], dos navios [nacionais e 
estrangeiros] com exportação de escravos e marfim, da receita e despesa da capitania em 1792 e dos óbitos 
causados pela falta de tratamento dos enfermos.  
Anexo: ofício, certidões, mapa e carta (cópia). 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 16, 13, 17 e 23. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6600.  [ant. 1793, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO do nomeado para capitão da guarda do governo de Angola, Inácio Lourenço Borges, à rainha 
[D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general do reino de Angola 
[barão de Moçâmedes, José de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6601.  1793, Janeiro, 28, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a saída da fragata Minerva em direcção a 
[Luanda], levando a bordo o juiz de fora, António da Silva Lisboa.  
AHU-Angola, cx. 78, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6602.  1793, Fevereiro, 1, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [governador e 
capitão] general [de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, sobre um ataque francês às rondas militares da 
cidade, conforme informações do sargento-mor de Auxiliares encarregado da inspecção das rondas, [António 
José de Barros], tendo-se prendido o francês na fortaleza para ser remetido preso a Lisboa, aguardando com 
ansiedade o regresso da fragata de guarda à costa com receio de uma refrega no porto, entre os navios 
portugueses e franceses, com sacrifício de tropa e da sua saúde.  
Anexo: ofícios. 
Obs.: um dos ofícios em francês. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 20 e 42.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6603.  1793, Fevereiro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo a relação dos géneros enviados pelo 
general da Bahia na fragata Minerva e entregues pelo mestre do navio, a quem se deu o devido conhecimento. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 9 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 9 de Fevereiro de 1793; 
juntou-se ofício de 9 de Fevereiro devido às semelhanças. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 21 e 28. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6604.  1793, Fevereiro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo a cópia do conhecimento passado ao 
mestre da fragata [Minerva], pelos petrechos entregues para o provimento dos armazéns reais, onde foram 
recolhidos. 
Anexo: ofício e relações. 
Obs.: n.º 6 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 9 de Fevereiro de 1793; 
juntou-se ofício de 9 de Fevereiro devido às semelhanças. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 28, 21, 23, 38 e 46. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6605.  1793, Fevereiro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo a cópia do conhecimento passado ao 
mestre da fragata Minerva pelos géneros remetidos para a preparação da fragata Luanda.  
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 7 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 9 de Fevereiro de 1793; 
juntou-se ofício de 9 de Fevereiro devido às semelhanças. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 22 e 38. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6606.  1793, Fevereiro, 8, a bordo da fragata Minerva surta no porto de São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra [e comandante da fragata Minerva], Paulo José da Silva Gama, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a viagem de Benguela a São 
Paulo da Assunção e da fragata ter batido na restinga de areia da ilha de Luanda; dando conta do desembarque 
do juiz de fora de Benguela [António da Silva Lisboa], dos degredados e dos géneros que vinhão para aquela 
conquista e do estado em que achara a fragata Luanda; informando do exame que fizera à costa e da morte de 
um degredado e de um soldado da fragata. 
Anexo: mapas. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6607.  1793, Fevereiro, 8, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo os documentos relativos ao ataque da 
galera francesa L’útil à ronda militar, às averiguações feitas pelo provedor da Fazenda Real, aos argumentos do 
francês preso, Tout Saint Le Sieur, da proibição que dera aos franceses; informando que remetia o francês preso 
na corveta Sertório para o [governador e] capitão-general de Pernambuco [Tomás José de Melo] para ser enviado 
para Lisboa. 
Anexo: ofício, auto e atestações. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 1149 / 1286 

 

6608.  1793, Fevereiro, 9, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre já ter noticiado os prejudiciais 
acontecimentos em Benguela, tentando evitar prejuízos para a Fazenda Real e garantir o bem público e do 
serviço real com a cooperação do governador e do juiz de fora de Benguela e das juntas da Fazenda e da 
Justiças; referindo os bons resultados de ter enviado a fragata Luanda para a costa de Benguela e o seu regresso 
àquela cidade para reparação; confirmando a boa conduta do primeiro-tenente de Artilharia João Pedro, a quem 
confiara a fragata, e de estar naquela cidade o juiz de fora da capitania de Benguela [António da Silva Lisboa], 
que fora substituído pelo de Luanda [Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça], conforme o aviso de 18 de 
Setembro de 1792. 
Anexo: ofício e ofícios (minutas). 
Obs.: n.º 10 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 9 de Fevereiro de 1793; 
aviso referido registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 170v, que fazia parte de 
um maço de cartas enviadas para Angola na fragata Minerva, a 24 de Setembro, comandada pelo capitão-de-
mar-e-guerra Paulo José da Silva Gama; juntaram-se os avisos de 17 de Setembro mencionados no ofício, 
registados no mesmo códice, fl. 170. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 26 e 35; cx. 77, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6609.  1793, Fevereiro, 9, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [capitão de Infantaria com exercício de comandante da fortaleza de São Miguel], Francisco Inocêncio 
de Beça Teixeira, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, pedindo resolução 
para a ofensa que sofreu [do capitão da Companhia de Artilharia, Félix Xavier Pinheiro de Lacerda], vivendo 
recluso na fortaleza para evitar algum encontro imprevisto e esperando aviso para se retirar para a Corte. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6610.  1793, Fevereiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada da fragata Minerva, vinda de 
Benguela, e da presteza com que saiu sem prejuízos do incidente à entrada do porto, junto à ilha [de Luanda]; 
dando conta de ter recebido os ofícios enviados [de Lisboa] e de os marinheiros se terem dedicado ao conserto 
da fragata Luanda, sendo o trabalho examinado e aprovado pelo capitão-de-mar-e-guerra, Paulo Jorge da Silva 
Gama; informando que o comando da fragata fora dado ao recém-chegado João do Canto [e Castro 
Mascarenhas], para regressar com a guarda-costa a Benguela.  
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 9 de Fevereiro de 1793. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 30 e 27. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6611.  1793, Fevereiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre terem chegado na fragata Minerva os 
degredados, conforme o ofício de 21 de Setembro de 1792.  
Anexo: ofício e ofício (minuta). 
Obs.: n.º 5 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 9 de Fevereiro de 1793; 
juntou-se o ofício referido, registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 168-168v, 
que fazia parte de um maço de cartas enviadas para Angola na fragata Minerva, a 24 de Setembro, comandada 
pelo capitão-de-mar-e-guerra Paulo José da Silva Gama. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 30; cx. 77, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6612.  1793, Fevereiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada dos religiosos barbadinhos a 
bordo da fragata Minerva, conforme aviso de 20 de Setembro de 1792, entregando a carta enviada ao [deão, 
dignidades, cónegos e] cabido [da Sé de Luanda]; informando que os religiosos iriam para o Congo quando o 
tempo o permitisse, porque dois estavam doentes e esperavam o regresso do missionário que o signatário 
enviara a 28 de Agosto de 1792 ao Congo, a pedido do respectivo rei.  
Anexo: ofício e avisos (minutas). 
Obs.: n.º 4 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 9 de Fevereiro de 1793; 
avisos registados em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 169v. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 31; cx. 77, doc. 61; cx. 79, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6613.  1793, Fevereiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO do oficial maior da secretaria do governo do reino de Angola, Manuel Paulo de Saldanha, sobre os 
ofícios que aquela secretaria remetera à Secretaria de Estado [da Marinha e Ultramar]. 
Anexo: relação. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6614.  1793, Fevereiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, respondendo ao ofício de 12 de Setembro de 1792, 
acerca das averiguações e sumário que deveria fazer ao requerimento do coronel Manuel António Tavares; 
explicando as razões por que não se fizera conselho de guerra, e indicando os procedimentos que tivera no caso, 
antes e depois, da ordem de 7 de Agosto, que mandava dar ao coronel baixa [redonda, ou seja, inibição perpétua 
de entrar no serviço real e de usar farda de coronel]. 
Anexo: ofício, ofício (minuta), certidões e requerimento. 
Obs.: n.º 11 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 9 de Fevereiro de 1793; 
ofício (minuta) registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 165-166, que fazia 
parte de um maço de cartas enviadas para Angola na fragata Minerva, a 24 de Setembro, comandada pelo 
capitão-de-mar-e-guerra Paulo José da Silva Gama. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 34, 35, 40 e 41; cx. 77, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6615.  1793, Fevereiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, respondendo ao ofício de 11 de Setembro de 1792 
que aprovava os seus procedimentos [quanto à vassalagem do Mussulo e outros sobas e macotas], e lhe 
ordenava como proceder com o coronel Manuel António Tavares; [o ofício do secretário comparava ainda ao 
comportamento dos comandantes das campanhas contra o Mussulo, Manuel António Tavares e Paulo Martins 
Pinheiro de Lacerda, e referia como se procedera com Luís de Miranda Ribeiro]. 
Anexo: ofício, capilha e ofício (minuta). 
Obs.: n.º 12 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 9 de Fevereiro de 1793; 
ofício (minuta) registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cod. 549, fl. 162-165, que fazia 
parte de um maço de cartas enviadas para Angola na fragata Minerva, a 24 de Setembro, comandada pelo 
capitão-de-mar-e-guerra Paulo José da Silva Gama. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 36; cx. 77, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6616.  1793, Fevereiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os degredados enviados pelo governador da 
Bahia [D. Fernando José de Portugal e Castro] terem chegado bem e assentado logo praça. 
Anexo: ofício.  
Obs.: n.º 8 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 9 de Fevereiro de 1793. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6617.  1793, Fevereiro, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, agradecendo em nome dos habitantes os socorros 
enviados a bordo da fragata Minerva, e dando conta da satisfação, responsabilidade e zelo com que continuava a 
servir Sua Majestade.  
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 13 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 9 de Fevereiro de 1793. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6618.  1793, Fevereiro, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uma carta que recebera do governador de 
Benguela, Francisco Paim [Da Câmara e Ornelas], acerca de uma das lanchas francesas que iam ao Dande 
buscar água ter entregado uma carta de uma embarcação portuguesa em Ambriz para ser entregue em Angola. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 5 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 2 de Março de 1793. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 41 e 42. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6619.  1793, Fevereiro, 15, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do juiz de fora de Benguela, António da Silva Lisboa, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre ter cumprido o aviso de 21 de Setembro que o mandava embarcar para 
Luanda, na fragata Minerva, e lá ficar às ordens do governador e capitão-general [Manuel de Almeida e 
Vasconcelos], desconhecendo a causa, mas confiando na justiça régia. 
Anexo: capilha. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6620.  1793, Fevereiro, 15, São Paulo da Assunção de Luanda  

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre um jacaré que enviara pela fragata Minerva, 
apanhado no rio Dande, e outras espécies relativas à História Natural daquele território, conforme relação 
elaborada pelo [naturalista] Joaquim José da Silva, de quem remetia carta a pedir a benignidade régia em virtude 
de ter ficado sem meios de subsistência. 
Anexo: ofício e relação.  
Obs.: n.º 3 de relação desconhecida e n.º 4 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 
32) de 2 de Março de 1793. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 16; cx. 78, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6621.  1793, Fevereiro, 15, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a exportação de marfim, de escravatura e de 
cera em 1792; informando que a quantidade de marfim fora maior do que a de Benguela.  
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 2 de Março de 1793. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 44 e 41. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6622.  1793, Fevereiro, 18, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a partida da fragata Minerva, ficando 
completa a crena da fragatinha Luanda; remetendo mapas dos indivíduos, petrechos e armamentos que o 
comandante da fragata Minerva deixou para a fragata Luanda; remetendo ainda relações dos socorros que mais 
necessitava naquela conquista 
Anexo: ofício, mapas, relações e relação (cópia). 
Obs.: n.º 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 2 de Março de 1793; crena 
é o mesmo que querena, costado do navio desde a quilha até à cinta de água, ver Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa [em linha], 2008-2013. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 45 e 46. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6623.  1793, Fevereiro, 27, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a fragata Minerva levar as segundas vias 
dos ofícios e da fragata Luanda estar a ser reparada com toda a brevidade. 
Obs.: n.º 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 2 de Março de 1793. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6624.  1793, Fevereiro, 28, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do conde Regedor ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a 
dúvida que surgiu a respeito dos soldados do Regimento de Artilharia de Faro da Companhia de Bombeiros, João 
de Oliveira Sá Tinoco e Francisco José de Freitas, remetidos presos para o presídio da Trafaria, terem assento 
aberto à ordem do duque marechal general. 
Anexo: ofício (cópia) e certidão. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 49 e 48. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6625.  1793, Março, 2, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO do oficial maior da secretaria do governo do reino de Angola, Manuel Paulo de Saldanha, sobre os 
ofícios remetidos à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6626.  1793, Março, 12, Rio [de Janeiro] 
OFÍCIO (cópia) do [vice-rei do Brasil e 2.º], conde de Resende, [José Luís de Castro], ao [governador e capitão-
mor de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, remetendo José Marques Ferreira e José Lopes Jordão, dois 
homens com culpas graves, um escandaloso e outro rabola, referindo que lhes podia dar o destino que 
entendesse, não permitindo que saíssem daquele reino por não ser conveniente ao serviço de Sua Majestade e 
ao sossego dos que habitavam o Rio de Janeiro. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6627.  [post. 1793, Março, 15] 
APONTAMENTOS sobre a geografia, a política, a agricultura, o comércio, os religiosos, as infra-estruturas, os 
povos vizinhos, as jurisdições e os rendimentos dos diferentes ministros ultramarinos, para instrução do [novo] 
governador de Angola. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6628.  [ant. 1793, Abril, 11] 
REQUERIMENTO do alferes da 2.ª Companhia do corpo de Auxiliares da capitania de Benguela, José Ferreira 
Gomes da Silva, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-
general do reino de Angola [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6629.  1793, Abril, 15, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os motivos por que não fazia com a 
prontidão desejada o sumário do caso do coronel Manuel António Tavares; dando conta dos efeitos do clima no 
comportamento humano, da saída do oficial maior da secretaria do governo e de pensar nomear para o lugar um 
tenente aleijado que não podia servir na tropa. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 13 de Julho de 1793 e das 
segundas vias referidas na relação de 20 de Julho de 1793; n.º 6 de relação desconhecida.  
AHU-Angola, cx. 78, doc. 52 e 53. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6630.  [ant. 1793, Abril, 16] 
REQUERIMENTO do fidalgo da Casa Real e tenente do Regimento de Infantaria do reino de Angola, Manuel 
Inácio de Ataíde de Sá Sarmento, à rainha [D. Maria I], solicitando prorrogação da licença que obtivera antes para 
ir às Caldas da Rainha curar-se das moléstias que padecia. 
Anexo: bilhete e certidão. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6631.  1793, Abril, 16, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada da galega inglesa Santa Catarina 
com falsos pretextos e intenção de fazer contrabando; referindo o sucedido ao marinheiro português Joaquim 
José Ferreira, a prisão e o envio do marinheiro para o Rio de Janeiro, a paragem do serviço das salinas do Norte 
e na fábrica de telha no Lobito.  
Anexo: auto e termo de perguntas. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6632.  1793, Abril, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a saída da fragata Luanda para Benguela, 
sob o comando do capitão tenente João do Canto [e Castro Mascarenhas], referindo que ordenara ao 
comandante da fragata para navegar do Novo Redondo até sul da Baía Farta, Benguela e Lobito, evitando o 
comércio irregular; dando conta que indicara ao governador de Benguela [Francisco Paim da Câmara e Ornelas] 
e ao juiz de fora, Jerónimo Caetano [de Barros Araújo e Beça], para vigiar e castigar os casos de contrabando, 
evitando desordens. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 13 de Julho de 1793 e das 
segundas vias referidas na relação de 20 de Julho de 1793. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 56; cx. 79, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6633.  1793, Abril, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a paragem de navios ingleses no rio Loge ou 
Ambriz e de franceses a Norte; referindo que aos marinheiros estrangeiros em fuga permitiria viagem para a 
América, em navios portugueses e com soldada, para passarem à Europa; dando conta que as lanchas 
estrangeiras continuavam a fazer aguada no Dande, mediante pedido escrito; informando do auxílio prestado ao 
navio francês Le Commerçant, vindo da ilha de França em direcção a Marselha, carregado de café, anil, algodão 
e fazendas da Índia, que pagara as despesas em peças de brancaria para camisas de soldados. 
Anexo: ofício, relação (cópia) e alvará (cópia). 
Obs.: n.º 4 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 13 de Julho de 1793 e das 
segundas vias referidas no n.º 3 na relação de 20 de Julho de 1793. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 57 e 58. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6634.  1793, Abril, 25, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a falta de chuva e de víveres, o efeito 
devastador de uma praga de gafanhotos nas culturas; informando que evitara a fome mandando embarcações 
aos portos da América e ilhas de São Tomé e Príncipe e repartindo os mantimentos; dando conta dos delitos e 
desobediências do sertão. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 13 de Julho de 1793 e das 
segundas vias referidas na relação de 20 de Julho de 1793. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 59; cx. 79, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6635.  1793, Junho, 12, Arraial de Nossa Senhora da Nazaré e Santo António no Campo de Dande 
OFÍCIO do [coronel do Regimento de Infantaria de Luanda], Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre ter partido de Luanda a 4 de Junho no comando 
do exército que ia castigar os rebeldes Lundo, Zala, Ginga, Holo, Nambuangongo e Quinguengo; referindo a 
constituição do exército e remetendo mapas das tropas e do plano de acampamento.  
Obs.: ver plano de acampamento em AHU_CARTm_001_D.282. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6636.  1793, Junho, 22, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada da fragata Nossa Senhora do Carmo 
Luanda, comandada pelo capitão tenente da Armada Real, João do Canto e [Castro] Mascarenhas, expedida pelo 
governador e capitão-general  de Angola [Manuel de Almeida e Vasconcelos], para guardar aquela costa; dando 
conta que vinha a bordo o juiz de fora [de Luanda], Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça para substituir 
António das Silva Lisboa. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6637.  1793, Julho, 13, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO do oficial maior da secretaria [do governo do reino de Angola], João Vieira Carneiro, sobre os ofícios 
remetidos à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, pelo Rio de Janeiro. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6638.  1793, Julho, 20, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO do oficial maior da secretaria [do governo do reino de Angola], João Vieira Carneiro, sobre os ofícios 
remetidos à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, por Pernambuco. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 32.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6639.  1793, Julho, 20, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a campanha que mandara fazer contra os 
rebeldes e régulos do Norte, sob o comando do coronel Paulo Martins Pinheiro de Lacerda; remetendo as 
instruções dadas ao coronel, as relações de munições e petrechos, e os mapas das tropas que o coronel fizera; 
descrevendo os avanços da campanha segundo as informações do coronel. 
Anexo: mapas, relações e instruções (cópias). 
Obs.: n.º 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32) de 20 de Julho de 1793. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1; cx. 79, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6640.  1793, Julho, 20, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, à rainha [D. 
Maria I], sobre a nova campanha que desencadeou contra os rebeldes do sertão, a 4 de Junho, sob o comando 
do coronel Paulo Martins [Pinheiro de Lacerda], esperando que a expedição fosse de grande utilidade para o 
serviço de Sua Majestade 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6641.  1793, Julho, 20, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o falecimento do barbadinho frei Pedro 
[Burgossesia] e a viagem dos restantes religiosos [frei Dionísio de Monte Regali, frei Fidélis de Pistório, frei 
Cristóvão de Riolo e frei Celestino de Florencia] para o reino do Congo; referindo que escrevera ao soba 
Quitungo e recebera resposta favorável; dando conta como os frades passaram além da barra do Dande, e foram 
conduzidos pelos ingleses até Banza Congo; mencionando o naufrágio de uma lancha inglesa no rio Dande. 
Obs.: n.º 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32), de 20 de Julho de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 10.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 1156 / 1286 

 

6642.  1793, Julho, 20, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os oficiais que nomeara, a 13 de Maio e a 25 
de Abril, para servir em comissão os postos vagos, conforme o decreto de 27 de Setembro de 1787, e os que 
reformou por incapacidade; remetendo uma relação de todos os que serviam por provimentos de comissão sem 
terem recebido patente. 
Anexo: relação, proposta, ofício e ofícios (cópias). 
Obs.: n.º 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32), de 20 de Julho de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 11, 63 e 64; cx. 84, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6643.  1793, Julho, 20, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, respondendo ao ofício de 17 de Novembro acerca 
da amostra de madeira [do caixote onde remetera as armas e instrumentos tomados aos mussuis para o Real 
Gabinete]; afirmando que era quase impossível afiançar o tipo de madeira em causa, desconfiando que pudesse 
ser de canela, vinda do Brasil, ou do caixote onde trouxera a sua mobília; indicando que a amostra mais pequena 
poderia ser de uma madeira tintureira de Benguela, a que chamavam quicongo, tosca e esguia como a do caixote 
onde fora o jacaré. 
Anexo: ofício (minuta) 
Obs.: n.º 4 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 78, doc. 32), de 20 de Julho de 1793; ofício 
(minuta) registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 171. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 12; cx. 77, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6644.  1793, Agosto, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada de dois religiosos da Terceira 
Ordem da Penitência na corveta Sultana e um padre da mesma ordem na corveta Espera-Dinheiros, com ordens 
do Intendente da Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique, para serem entregues ao prelado da ordem, padre frei 
Amaro, por serem réus de crimes graves. 
Obs.: n.º 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 15) de 3 de Agosto de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6645.  1793, Agosto, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a carta do comandante da fragata Luanda, 
[João do Canto e Castro Mascarenhas], acerca da chegada da galera de guerra inglesa Lion, a Benguela a 12 de 
Junho, com intento de pilhar navios franceses; informando que os ingleses pediram para visitar o governador de 
Benguela e refresco de hortaliças e carne, e não obtendo tudo o que queriam mostraram-se hostis; remetendo o 
termo do sucedido.  
Anexo: termo. 
Obs.: n.º 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 15) de 3 de Agosto de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 13 e 5. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6646.  1793, Agosto, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre continuar na diligência do coronel Manuel 
António Tavares e parte da demora do caso se dever à doença do juiz de fora a servir em Benguela [Jerónimo 
Caetano de Barros Araújo e Beça]; dando conta do prejuízo dos moradores por não haver outro ministro além do 
ouvidor, faltando juiz de fora de Letras com conhecimentos cíveis, do crime, dos órfãos, defuntos e ausentes, de 
procurador da Coroa e de deputado das juntas da Fazenda e Justiça. 
Obs.: n.º 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 15) de 3 de Agosto de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6647.  1793, Agosto, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do oficial maior da secretaria [do governo de Angola], João Vieira Carneiro, sobre os ofícios remetidos 
à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, através do porto da Bahia. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6648.  1793, Agosto, 6, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do juiz de fora interino de Benguela, Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a sua chegada a Benguela, as moléstias de que foi 
vítima, o atraso que a sua saúde causou à devassa ao anterior juiz de fora [António da Silva Lisboa], contando 
remetê-la no próximo navio; dando conta que nas buscas à casa dos moradores para ouvir testemunhas 
encontrou contrabando na posse dos taberneiros João Coelho e Nazário Marques da Silva e também em casa de 
José Maria Arsénio de Lacerda e Joaquim José de Andrade. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6649.  1793, Agosto, 7, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o auxílio prestado à nau Belém, vinda de Goa, e 
o marfim remetido nela para a Bahia, onde a nau ia fazer vistoria; dando conta que apenas navios ingleses 
tinham passado naquela costa desde a chegada no juiz de fora; remetendo uma preta galante à rainha; referindo 
a falta de chuva e de farinha, que a farinha enviada pelo vice-rei do Brasil era pouca, não chegando sequer para 
os escravos a bordo; referindo que um exército saíra de Luanda para castigar os sobas rebeldes, mas seria 
melhor castigar os sertanejos; queixando-se que o governador de Angola lhe enviara poucos recrutas e 
relembrando as peças que remetera para conserto; dando conta de um tremor de terra dia 15 de Julho. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6650.  1793, Agosto, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do provedor da Fazenda Real [e juiz de fora interino de Benguela], Jerónimo Caetano de Barros Araújo e 
Beça, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as diligências para 
conter o contrabando e os descaminhos dos direitos reais, tendo reforçado as rondas aquando da chegada da 
nau Belém, comandada por José Francisco de Perné, mas ainda assim o soldado do Regimento da Artilharia da 
Corte, Francisco Xavier Rodrigues, fora preso por contrabandear roupa. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6651.  [ant. 1793, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO do capitão-mor do presídio de [Ambaca, regente do presídio de Novo Redondo no reino de 
Angola], José Filipe Tourém, à rainha [D. Maria I], solicitando reforma da licença de um ano que obtivera do 
governador e capitão-general de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos] para se ir tratar a [Portugal], em 
virtude do clima em Pernambuco lhe ser prejudicial, conforme a atestação do físico. 
Anexo: bilhete, licença, certidões e passaporte. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6652.  1793, Agosto, 8, [São Filipe de] Benguela  
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada de um bergantim inglês, vindo da 
ilha de Santa Helena, com algumas cartas a pedir-lhe socorro de gado e arroz. 
Anexo: ofícios. 
Obs.: m. est.; um dos ofícios em inglês; o ofício de 26 de Junho é do governador da ilha de Santa Helena, Robert 
Brooke, e o de 25 de Junho, do capitão do navio Princesa de Portugal, Francisco Bernardes de Abreu Lima, que 
intercedia a favor do inglês, em virtude de este estar sob ataque francês, por Portugal e Inglaterra serem aliados 
e por estarem ambos em guerra com França.  
AHU-Angola, cx. 79, doc. 20, 1 e 8. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 1158 / 1286 

 

6653.  [ant. 1793, Agosto, 17] 
REQUERIMENTO do capitão da 7.ª Companhia do Regimento de Infantaria da cidade de São Paulo da Assunção 
de Luanda do reino de Angola, Francisco António Pita Bezerra [de Alpoim e Castro], à rainha [D. Maria I], 
solicitando patente régia do posto de capitão em que fora nomeado. 
Anexo: certidão de reconhecimento e alvará de folha corrida. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6654.  1793, Agosto, 20, a bordo da nau Belém, surta no porto de [Luanda] 
OFÍCIO do capitão-tenente e comandante da nau Belém, José Francisco de Perne, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre os contratempos da sua viagem desde Goa até ao porto 
de Benguela, da hesitação de reparar a nau no Brasil ou em Angola, em virtude das escalas no Brasil serem 
interditas aos navios da Índia, e por não haver em Benguela condições para reparar a nau; referindo terem sabido 
pela fragata Minerva, vinda do Rio de Janeiro, do estado de guerra com os franceses e do risco da viagem; 
remetendo o mapa da carga e fretes da nau [marfim, café, goma, roupa, incenso, conchas, cravo, canela e 
pimenta]. 
Anexo: mapas e ofício. 
Obs.: juntou-se ofício de 22 de Agosto em virtude das semelhanças; ofício referido na relação constante em 
AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 15), de 24 de Agosto de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 22 e 23. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6655.  1793, Agosto, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o crédito adquirido aos negociantes de 
[Luanda] e de Benguela pelo degredado Inácio José de Sousa, que fazia carregações de escravos no Novo 
Redondo, e da sua fuga num navio holandês, causando grande prejuízo aos comerciantes; dando conta de 
prejuízos idênticos em 1791, pelos roubos praticados pelo mestre da corveta Nossa Senhora da Conceição 
Invencível, José Libório dos Santos, e pelo mestre da corveta Nossa Senhora da Conceição e Santo António, 
Domingos António Ribeiro, ou as perdas sofridas pelos negociantes em 1792 com o naufrágio da corveta Nosso 
Senhor do Bonfim, de que era mestre Manuel Francisco Flamante. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 15) de 24 de Agosto de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 14 e 25. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6656.  1793, Agosto, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada da nau Belém, vinda da Índia, 
comandada por José Francisco Perné; dando conta que a nau vinha a meter água e que fora impossível repará-la 
em Benguela e que ali se tentaria dar-lhe o conserto; referindo a chegada de uma corveta vinda do Rio de Janeiro 
com a notícia de declaração de guerra de França e da ordem para que a fragata dos Quintos [Minerva] 
aguardasse naquele porto, tendo-se descarregado os cofres da mesma para terra. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 15), de 24 de Agosto de 1793 e n.º 
3 da relação das segundas vias constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 15), de 17 de Setembro 
de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 24 e 27. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6657.  1793, Agosto, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os sucessos da campanha contra os 
rebeldes e a carta recebida de São Tomé e Príncipe acerca do socorro de farinha de mandioca; questionando o 
porquê da pouca farinha enviada da América, vindo só apenas a destinada à viagem dos escravos, não se 
contando com a que comiam desde que eram comprados, nem a necessária para os que andavam naquele 
comércio, bem como o povo e a tropa. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 2 da relação das segundas vias constante AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 15), de 17 de 
Setembro de 1793 e n.º 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 15), de 24 de 
Agosto de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6658.  1793, Agosto, 24, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO do oficial maior da secretaria [do governo do reino de Angola], João Vieira Carneiro, sobre os ofícios 
remetidos à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, pelo Rio de Janeiro. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 15.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6659.  1793, Setembro, 5, [Lisboa] 
MANDADO do conselheiro do [Conselho Ultramarino], Francisco da Silva Corte Real, ao desembargador 
Francisco Feliciano Velho da Costa Mesquita Castelo Branco, sobre o requerimento do [capitão do Regimento de 
Infantaria do reino de Angola] João António Tavares, que solicitava remuneração pelos seus serviços. 
Anexo: requerimento, instrumento em pública forma, certidão e alvará de folha corrida.  
AHU-Angola, cx. 79, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6660.  1793, Setembro, 6, [Lisboa] 
PARECER do conselheiro do [Conselho Ultramarino], Francisco da Silva Corte Real, à rainha [D. Maria I] sobre o 
requerimento do [coronel do Regimento do reino de Angola] Manuel António Tavares, solicitando reforma da 
consulta [de 17 de Agosto de 1789] ao seu pedido de remuneração de serviços até ao posto de tenente-coronel, 
juntando os documentos que apresentava. 
Anexo: requerimentos, mandado e instrumentos em pública forma.  
Obs.: o requerente acrescenta aos seus serviços os prestados pelo capitão de Artilharia de São Filipe de 
Benguela, Marcos de Góis, conforme escritura de doação e trespasse. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 30 e 28. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6661.  1793, Setembro, 16, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o reenviao do ofício de 24 de Agosto acerca 
da reparação da nau Belém, da sua permanência no porto devido devido às ordens relativas à declaração de 
guerra de França e da permanência da fragata Minerva, à qual se descarregaram os cofres pelas mesmas 
razões; referindo que um capitão inglês de um pequeno corsário, vindo de Bristol a 12 de Maio, confirmara a 
declaração de guerra de França e o apresamento de duas embarcações portuguesas. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 15), de 17 de Setembro de 1793 e 
n.º 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 45), de 12 de Outubro de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 31 e 32. 
AHU_CU_001, Cx. D. rever a redacção. 
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6662.  1793, Setembro, 16, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre estar-se ainda a copiar a extensa segunda 
via da diligência feita no caso do coronel Manuel António Tavares e de nada saber da diligência do juiz de fora 
[de Luanda] em Benguela, por não ter notícias daquela cidade há muito tempo. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 15), de 17 de Setembro de 1793 e 
n.º 5 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 45), de 12 de Outubro de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 32 e 31. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6663.  1793, Setembro, 16, a bordo da nau Belém, surta no porto de [Luanda] 
OFÍCIO do capitão-tenente e comandante da nau Belém, José Francisco de Perne, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre a reparação possível da nau Belém, mas não ter ordens 
do governador e capitão-general [Manuel de Almeida e Vasconcelos] para seguir viagem devido à guerra com 
França; referindo a chegada de um bergantim inglês, vindo de Bristol, que confirmou as notícias da guerra e o 
apresamento de duas embarcações portuguesas; dando conta que os doentes da sua guarnição estavam 
praticamente restabelecidos e que o governador, apesar dos poucos recursos daquele reino, fazia de tudo para 
que não faltasse sustento à guarnição, demonstrando ser dos mais zelosos e competentes que conhecera. 
Obs.: ofício referido na relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 15), de 17 de Setembro 
de 1793, como n.º 4. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6664.  1793, Setembro, 17, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os sucessos do exército que fora ao sertão 
castigar os potentados rebeldes, tendo acampado sob a artilharia do presídio de São José de Encoge; remetendo 
o diário da campanha, entregando aquele triunfo à rainha, elogiando a fidelidade dos vassalos e o desvelo do 
secretário; referindo que encetaria comunicação com os fugidos para estabelecer a paz, precisando para isso de 
manter a tropa no terreno, enviar munições e víveres e reforçar a guerra preta para suprir as deserções; 
explicando que a demora das expedições se devia às fugas constantes dos negros que transportavam as cargas 
necessárias à expedição; remetendo o diário da campanha. 
Obs.: n.º 4 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 45), de 12 de Outubro de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6665.  1793, Setembro, 17, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
RELAÇÃO do oficial maior da secretaria [do governo do reino de Angola], João Vieira Carneiro, sobre os ofícios 
remetidos à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, pelo porto de Pernambuco. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 15.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6666.  [ant. 1793, Setembro, 23] 
REQUERIMENTO do nomeado para capitão-mor do presídio de Ambaca no reino de Angola, José Filipe Tourém, 
à rainha [D. Maria I], solicitando o pagamento dos soldos vencidos desde que teve licença para ir curar-se a 
[Portugal], na Tesouraria Geral das Tropas da Corte, alegando os anos de serviço e ter sido retirado do presídio 
de Ambaca pelo governador e capitão-general do reino de Angola [Manuel de Almeida e Vasconcelos] e colocado 
no Novo Redondo, onde o clima lhe provocou muitas moléstias; alegando que o governador lhe dera licença com 
soldos e que na Corte tinha muitas despesas e não tinha como as pagar para além dos soldos, dos quais já 
pagara os novos direitos. 
Anexo: requerimento. 
Obs.: parte dos anexos podem ver-se em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 19).  
AHU-Angola, cx. 79, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6667.  1793, Setembro, 27, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo uma atestação do marfim enviado na nau 
Belém e de uma carta do seu antecessor [Alexandre José Botelho de Vasconcelos], provando que os moradores 
tinham maus procedimentos; dando conta do incompleto auxílio de tropa que cedera ao juiz de fora Jerónimo 
Caetano de Barros Araújo e Beça, em virtude de lhe faltarem soldados, lembrando que já antes pedira tropa e 
uma peça de artilharia; referindo a prisão dos moradores contrabandistas e das falsas acusações que tinham feito 
contra si; dando conta da fuga de Inácio José de Sousa com escravos e peças da Índia, a notícia da saída de 
Luanda de um exército comandado pelo coronel Paulo Martins [Pinheiro de Lacerda] e da deserção de um 
tenente e vários soldados do presídio do Novo Redondo devido ao actual regente, António José de Almeida de 
Azevedo e Vasconcelos, filho de um maltês que morreu em Moçambique onde era capitão-general. 
Anexo: atestação e carta particular. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 37 e 36. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6668.  1793, Outubro, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a guerra o levar a recuperar as fortalezas de 
São Francisco do Penedo e de São Pedro, e os redutos da Conceição e das Necessidades; referindo as 
vantagens de haver uma fortaleza na parte da ilha do Cabo, tal como intentara o governador e conde da Cunha 
[António Álvares da Cunha], apesar de ser obra dispendiosa e precisar de alguém experiente para a dirigir; 
descrevendo as necessidades defensivas na enseada do Cacoaco e Bengo, para evitar a entrada de navios e o 
contrabando; dando conta da falta de artilharia, peças e petrechos nas fortalezas. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 1 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 45), de 12 de Outubro de 1793 e 
n.º 2 eventualmente da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 45), de 4 de Dezembro 
de 1793 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 41 e 42. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6669.  1793, Outubro, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo as segundas vias dos ofícios de 16 e 17 
de Setembro e referindo a chegada àquele porto do corsário inglês Lord Stanley, saído de Liverpool, capitaneado 
por George Farquhar, com intenções de comerciar no Loge; dando conta que o capitão inglês informara que 
devido à guerra com França fora apresado um navio francês, vindo da Índia, em Porto Santo, razões pelas quais 
continuava sem permitir a saída da nau Belém daquele porto. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 45), de 12 de Outubro de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 43 e 44. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6670.  1793, Outubro, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do oficial maior da secretaria [do governo do reino de Angola], João Vieira Carneiro, sobre os ofícios 
remetidos à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, pelo Rio de Janeiro. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 45.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6671.  1793, Novembro, 14, Lisboa 
OFÍCIO do Bispo nomeado para Angola, Luís [Brito Homem], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre os serviços do presbítero secular e bacharel de Cânones, Manuel Dantas Lima, 
que servia como provisor e vigário-geral na igreja de Angola, solicitando que o mesmo fosse conservado 
naqueles ofícios e apresentando-o para o deado vago da Sé catedral, por ser o único em que podia confiar. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6672.  1793, Novembro, 21, São Paulo da Assunção de Luanda 
RECIBO [do responsável pela 4.ª Companhia] ao alferes Paulo Manuel Lopes, em nome do tenente-coronel 
Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, pelo pagamento dos semestres vencidos pelas praças da mesma 
companhia no presente ano. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6673.  1793, Dezembro, 3, a bordo da nau Belém surta no porto de [Luanda] 
OFÍCIO do capitão-tenente e comandante da nau Belém, José Francisco de Perne, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre as necessidades que o levaram ao porto de [Luanda] e de 
não ter autorização do governador e capitão-general [Manuel de Almeida e Vasconcelos para sair daquele reino], 
apesar das tentativas e do prejuízo que a demora causava; dando conta que as notícias [da guerra com França] 
trazidas pelos navios eram confusas e que o governador insistia em esperar ordens de Lisboa. 
Obs.: ofício referido na relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 45), de 4 de Dezembro de 
1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6674.  1793, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo o diário do exército que fora combater 
os rebeldes do sertão, e que estava incapaz de agir devido à deserção da guerra preta, que tentava solucionar. 
Anexo: diário. 
Obs.: n.º 5 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 45), de 4 de Dezembro de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6675.  1793, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a carta do juiz de fora [de Luanda] que 
estava em Benguela, Jerónimo Caetano de Barros [Araújo e Beça], dando conta que terminara e enviara ao 
secretário, pela curveta Sultana, a devassa [que tirara aos contrabandos perpetrados pelo governador Francisco 
Paim da Câmara e Ornelas e o ex-juiz de fora de Benguela António da Silva Lisboa]; atestando que o juiz de fora 
actuara com zelo e dificuldade devido a problemas de saúde, merecendo reconhecimento. 
Obs.: n.º 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 45), de 4 de Dezembro de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6676.  1793, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre manter a nau Belém naquele porto devido às 
notícias que tinha das hostilidades de França, nomeadamente por George [Farquhar], capitão de um corsário 
inglês.  
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 4 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 45), de 4 de Dezembro de 1793; 
ofício em inglês em anexo. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 60 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6677.  1793, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o regresso a Lisboa da galera Nossa 
Senhora da Vitória, de que era mestre Feliciano dos Santos Franco, carregada de escravos e fazendo escala em 
Pernambuco; remetendo o sumário do processo executado pelo desembargador e ouvidor-geral [João Álvares de 
Melo relativamente ao comportamento do] coronel Manuel António Tavares [na campanha contra o Mussulo; [no 
ofício em que o ouvidor remeteu o processo ao governador explicou como realizou e organizou as diligências] 
Anexo: ofício, sumário de testemunhas, declaração e autos. 
Obs.: n.º 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 79, doc. 45), de 4 de Dezembro de 1793. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 61, 53 e 56; cx. 78, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6678.  1793, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do oficial maior da secretaria [do governo do reino de Angola], João Vieira Carneiro, sobre os ofícios 
do governador e capitão-general do reino de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos] remetidos à Secretaria 
de Estado [da Marinha e Ultramar], através do mestre da galera Nossa Senhora da Vitória, Feliciano dos Santos 
Franco, que ia pelo porto de Pernambuco. 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 45.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6679.  [ca. 1793, Dezembro, 7] 
RELAÇÃO do escrivão da Fazenda Real de Benguela, Francisco Bermesso, sobre a exportação de escravos e 
marfim de Benguela, nos anos de 1791, 1792 e 1793. 
AHU-Angola, cx. 76, doc. 105. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6680.  [1793], São Filipe de Benguela 
MAPA do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os escravos, marfim e navios que saíram de Benguela 
para a América, entre 1789 e 1793, descriminando destinos, direitos pagos, quantidades e qualidades. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6681.  [ant. 1794, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO do cirurgião-mor do Regimento de Benguela, Manuel António Pires Mota, à rainha [D. Maria I], 
solicitando provisão para dar baixa do seu serviço, em virtude da sua idade avançado e das moléstias que 
padecia. 
Anexo: carta. 
Obs.: juntou-se carta do governador de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, dando parecer sobre o 
requerimento. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 7; cx. 81, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6682.  1794, Janeiro, 19, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo certidões do número de navios [nacionais 
e estrangeiros] saídos [e entrados] em Benguela, entre 1792 e 1793, à exportação de escravos e marfim, ao 
marfim comprado e pronto nos armazéns reais, à receita e despesa daquela capitania e ao número de doentes e 
falecidos no hospital; remetendo também mapas das tropas, pedindo homens porque os pretos desertavam e o 
governador de Angola ficava com a maioria dos que vinham de [Portugal]; referindo a grande mortalidade de 
escravos devido à fome e o papel da [fragata Luanda]: relembrando a peça de artilharia e as armas que pedira 
antes. 
Anexo: certidões e mapas. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 8 e 28. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6683.  1794, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre ter enviado a 4 de Dezembro o sumário e 
papéis do caso do ex-coronel Manuel António Tavares; referindo que o juiz de fora de Luanda que fora substituir 
o de Benguela, Jerónimo Caetano de Barros [Araújo e Beça] remetera pela corveta Sultana as devassas que 
tirara [ao ex-juiz de fora de Benguela [António da Silva Lisboa, e ao governador daquele capitania, Francisco 
Paim da Câmara e Ornelas]. 
Anexo: ofício. 
Obs.: juntou-se ofício de 3 de Março de 1794 devido às semelhanças; ofício em anexo corresponde ao n.º 4 de 
relação desconhecida. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 9 e 24. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6684.  1794, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as informações que recolhera depois da 
chegada da nau Belém, vinda da Índia, levando-o a reter a nau, por recear a sua segurança perante a guerra de 
França; remetendo a representação do comandante da nau, José Francisco Perné, e da guarnição para seguirem 
viagem para a Bahia, enviando também os termos da vistoria feita à nau pelo ouvidor-geral [João Álvares de 
Melo], que servia de Intendente da Marinha, coadjuvado por carpinteiros da Ribeira; declarando que aceitara que 
a nau partisse no comboio composto pela fragatinha Nossa Senhora do Carmo Luanda e duas corvetas com 
escravatura, apesar de ficar em cuidados. 
Anexo: ofícios, autos de vistoria e certidão. 
Obs.: juntou-se ofício de 3 de Março de 1794 devido às semelhanças; ofício em anexo corresponde ao n.º 6 de 
relação desconhecida. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 10 e 22. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6685.  1794, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as notícias que dera do estado em que 
chegaram os religiosos barbadinhos italianos, frei Pedro Burgossesia, frei Dionísio de Monte Regali, frei Fidélis de 
Pistório, frei Cristóvão de Riolo e frei Celestino de Florencia, que vinham como missionários para o reino do 
Congo, e de como procedera em virtude dos religiosos chegarem doentes e sem víveres ao ducado do Bamba; 
explicando que os religiosos regressaram num estado deplorável ao hospício [em Luanda], e ele signatário 
escrevera ao rei D. Aleixo do Congo; informando que D. Aleixo morrera e fora difícil ao missionário que lá vivia 
convencer o novo rei, D. Joaquim, a juntar-se à Igreja, mas que tinham esperanças no seu sucessor, o príncipe 
do Congo e senhor do Quibongo; referindo a falta de religiosos naquelas regiões, a miséria em que viviam 
aquelas gentes e o escasso comércio que praticavam; informando que dera licença aos padres missionários frei 
Dionísio, frei Fidélis e ao leigo frei Cristóvão para passarem aos conventos da América, em virtude da sua saúde 
e idade. 
Anexo: ofício. 
Obs.: juntou-se ofício de 3 de Março devido às semelhanças, o anexo corresponde ao n.º 5 de relação 
desconhecida. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6686.  1794, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a vistoria feita à fragata Nossa Senhora do 
Carmo e Luanda, pelos mestres das embarcações, os carpinteiros da Ribeira e o comandante da nau Belém, 
[José Francisco Perné]; referindo que apesar da fragata ter de ser reparada na Bahia, temia os gastos e a 
imperfeição da obra, e considerava o comandante dela, o capitão-tenente João do Canto e Castro [Mascarenhas], 
pouco económico e dado a conflitos como sucedera com o governador de Benguela; referindo que mandaria à 
Bahia um oficial para ser o comissário pagador da despesa e para exigir eficácia na obra; dando conta da demora 
do bergantim que fora à Bahia buscar farinha para a tropa e da contínua falta de mantimentos naquele reino, 
prejudicando o comércio e diminuindo os direitos reais. 
Anexo: ofícios e autos de vistoria. 
Obs.: juntou-se ofício de 3 de Março de 1794 devido às semelhanças; ofício em anexo corresponde ao n.º 7 de 
relação desconhecida. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 12 e 23. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6687.  1794, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo o diário do mês de Outubro do exército 
que fora combater os rebeldes do sertão, apesar de nada adiantar devido à deserção da guerra preta e à 
consequente impossibilidade de mover munições; dando conta que reforçara o contingente e que a falta de 
comunicação indiciava que estivessem em zonas remotas. 
Anexo: diário e lembrete. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6688.  [ant. 1794, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão de Cavalaria do esquadrão do reino de Angola, Manuel da 
Costa Pinto, à rainha [D. Maria I], solicitando carta patente do posto em que fora provido pelo governador e 
capitão-general de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos], devido ao falecimento de António Machado de 
Almeida Peixoto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6689.  1794, Fevereiro, 3, Lisboa 
OFÍCIO do Bispo de Angola, Luís [Brito Homem] ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, sobre a ausência de deferimento ao requerimento que fizera para se estabelecer um seminário em 
[Luanda], para formar os ministros necessários e competentes para levar a religião aos povos dos sertões de 
Angola e de Benguela; pedindo que os prelados seculares e regulares do reino enviassem sacerdotes ou que 
Sua Majestade o ordenasse, para que não se recusassem; acusando os carmelitas descalços e os [jesuítas] de 
ter em Angola casas de feitoria em vez de casas religiosas, não completando ali o número de religiosos das suas 
comunidades como deviam, apesar de terem alunos de sobra no Reino; pedindo um mestre de Filosofia Racional 
e outro de Teologia Moral. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 14 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6690.  [ant. 1794, Fevereiro, 12] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da 1.ª Companhia do corpo de Henriques da Companhia de 
Benguela, Mateus Francisco de Sousa, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente passada 
pelo governador e capitão-general do reino de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos], devido ao falecimento 
de João Alves dos Santos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6691.  1794, Fevereiro, 13, [Lisboa] 
PARECER do conselheiro [do Conselho Ultramarino], Francisco da Silva Corte Real, à rainha [D. Maria I] sobre o 
requerimento do ouvidor-geral do reino de Angola, João Álvares de Melo, solicitando reforma da consulta ao 
pedido que fizera há dois anos, aquando da sua nomeação, e no qual pedia a aposentadoria, à semelhança do 
que era dado aos outros governadores ultramarinos. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6692.  [ant. 1794, Fevereiro, 14] 
REQUERIMENTO do cadete da 5.ª Companhia do Regimento de Infantaria da praça de Valença do Minho, 
António José da Silva Souto Maior, à rainha [D. Maria I], solicitando o posto de tenente em Angola, Índia ou Rio 
de Janeiro, alegando servir há cinco anos com zelo e rigor, e que seu pai e irmão também serviam no serviço de 
Sua Majestade. 
Anexo: aviso e certidão. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6693.  1794, Fevereiro, 21, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I] sobre o ofício da Câmara da cidade de 
Benguela, assinada por António da Silva Lisboa, Lourenço Pereira Tavares, Sebastião Gil Vaz Lobo, José 
António da Costa e António Xavier de Carvalho, queixando-se do governador Francisco Paim da Câmara e 
Ornelas, acusando-o de extorsões, violências, contrabando, incumprimento das ordens régias, prejuízo da 
Fazenda Real e ruina de Benguela.  
Anexo: ofícios, ofícios (cópias), pareceres, provisões (cópias), consulta (de 19 de Outubro de 1792) e carta (do 
governador de Angola, a 9 de Fev. 1793). 
Obs.: despacho de 24 de Julho de 1792 pede parecer do barão de Moçâmedes; despacho de 9 de Novembro de 
1793 manda que se juntem todas as queixas contra Paim; despacho de 7 de Janeiro de 1794 define reformar a 
consulta de 19 de Outubro 1792. 
AHU-Angola, cx. 77, doc. 69 e 71; cx. 76, doc. 96; cx. 78, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D. Juntar aqui ofício de 14 de Setembro de 1792?  
 

6694.  1794, Fevereiro, 27, [Lisboa]  
PARECER do conselheiro [do Conselho Ultramarino], Francisco da Silva Corte Real, à rainha [D. Maria I] sobre o 
requerimento do farmacêutico da Companhia de Benguela, Jerónimo Nunes Colares, solicitando [baixa de 
serviço] e licença para regressar [a Portugal]. 
Anexo: requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6695.  1794, Março, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a esterilidade do país devido às pragas de 
gafanhotos, ratos, onças e leões, faltando também os géneros pedidos à América; referindo as diferenças entre 
[Luanda] e Benguela no envio de escravos, direitos e marfim. 
Obs.: n.º 3 eventual da relação de 31 de Julho de 1794, constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 80, doc. 
48 e 59). 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6696.  1794, Março, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo os mapas das forças militares daquele 
reino e as relações do que havia para a sua defesa; pedindo socorros e o envio de sucessor para assim regressar 
a Portugal.  
Anexo: mapas e relações. 
Obs.: n.º 2 de relação desconhecida. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 25, 1, 2, 3, 4, 5, 20; cx. 77, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6697.  1794, Março, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo os diários do exército que fora 
combater os rebeldes do sertão junto ao presídio de São José de Encoge; queixando-se que os sobas vassalos 
seguiam os rebeldes, prejudicando o comércio e fazendo uma oposição inesperada, e que os rebeldes preferiam 
andar fugidos no mato a pedir vassalagem; dando conta que a deserção da guerra preta atrasara os avanços do 
exército, por não haver quem carregasse as munições e a artilharia; informando que o exército voltara a avançar 
logo que se reforçou o contingente e que soubera de discórdias e intrigas entre as tropas e que nem os castigos 
do comandante eram suficientes para manter a obediência, pelo que teria de fazer conselhos de guerra, apesar 
da falta de vogais para alguns casos.  
Obs.: n.º 1 eventual da relação de 7 de Julho de 1794, constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 80, doc. 48 
e 59). 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6698.  1794, Março, 6, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do juiz de fora de Angola e interino de Benguela, Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as duas vias da devassa aos 
factos e comportamentos do governador de Benguela, Francisco Paim da Câmara e Ornelas, e do juiz de fora 
António da Silva Lisboa, e de como desde então não foram mais navios àquela costa e não se praticava 
contrabando; referindo que só pessoas de provada integridade poderiam exercer aqueles postos sem sucumbir à 
ganância e aos interesses pessoais; pedindo para sair daquele presídio e regressar ao seu cargo em Luanda, 
porque já cumprira o estipulado e o seu estado de saúde não lhe permitia obrigar os moradores a cumprir os seus 
deveres e obrigações. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6699.  1794, Março, 14, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as diligências que fizera em consequência do 
pedido de despacho da sumaca Nossa Senhora da Vitória para o porto de Santos, feito por Sebastião Gil Vaz 
Lobo, procurador de José António Pereira, em virtude do alvará de 11 de Janeiro de 1758 interditar o despacho 
de navios de escravos para portos que não fossem os do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco; referindo que 
padecia de uma inflamação no baço e que só poderia melhorar regressando a Portugal. 
Anexo: certidão, escritos e escrito (cópia). 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6700.  [ant. 1794, Março, 18] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da 7.ª Companhia do Regimento de Infantaria com exercício de 
comandante da fortaleza de São Miguel, Francisco Inocêncio de Beça Teixeira, à rainha [D. Maria I], solicitando 
confirmação da carta patente passada pelo barão de Moçâmedes, governador e capitão-general do reino de 
Angola, [José de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6701.  [ant. 1794, Março, 31] 
REQUERIMENTO do [nomeado juiz de fora de Benguela], bacharel Félix Correia de Araújo, à rainha [D. Maria I], 
solicitando as provisões que haviam sido entregues ao seu antecessor e juiz de fora de da cidade de Luanda, 
[Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça], conforme a certidão junta.  
Anexo: bilhetes, certidões e parecer. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6702.  [post. 1794, Março, 31] 
REQUERIMENTO de António Pereira de Figueiroa e Castro, filho de Francisco Pinheiro Figueiroa e Castro e de 
Margarida Rosa Joaquina da Conceição, à rainha [D. Maria I], solicitando assentamento de praça num dos 
regimento destacados no reino de Angola.  
Anexo: carta de sentença. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6703.  1794, Abril, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I] sobre a devassa que o juiz de fora de Luanda interino 
de Benguela, Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça, fizera ao governador e ao juiz de fora de Benguela, 
respectivamente Francisco Paim da Câmara e Ornelas e António da Silva Lisboa, acusados de contrabando; 
[junto à devassa vinham apensos os documentos entregues pelo governador e capitão-general do reino de 
Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, e por algumas testemunhas, bem como os autos de avaliação e de 
buscas e tomadias de contrabando feitos a Joaquim José Andrade e Silva, José Maria Arsénio de Lacerda, 
Sebastião Gil Vaz Lobo, José António da Costa, João Coelho e Nazário Marques da Silva]. 
Anexo: certidões, ofícios, ofício (cópia), pareceres, lista, atestações e recibo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 481, fl. 17 a 20. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 33; cx. 79, doc. 38, 39, 40 e 62; cx. 77, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6704.  [ant. 1794, Abril, 8] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão de Artilharia do presídio de Caconda, Teodoro Gomes 
Henriques, à rainha [D. Maria I] solicitando confirmação a patente passada pelo governador e capitão-general de 
Angola. 
Anexo: requerimentos e pareceres.  
AHU-Angola, cx. 80, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6705.  1794, Maio, 30, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I] sobre as cartas do governador e capitão-
general do reino de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, dando conta da sua chegada e tomada de posse, 
das necessidades daquele reino para enfrentar as investidas do inimigo, como as que os da nação do Mussulo e 
seus aliados fizeram no Bengo, Dande e Libongo, contra quem lançara uma campanha, tentando travar o 
comércio dos gentios com os estrangeiros a partir do porto de Ambriz, referindo ainda a grande falta de tropa e 
munições, e a fortaleza estabelecida no rio Loge; o conselho analisou o parecer do barão de Moçâmedes [José 
de Almeida e Vasconcelos] e as cartas de quando foi governador e capitão-mor de Angola, os pareceres do 
procurador da Coroa e do procurador da Fazenda [e a carta do governador Almeida e Vasconcelos de 28 de 
Novembro de 1793, sobre o êxito da campanha que desencadeou contra os rebeldes e potentados do Norte, em 
4 de Junho de 1793, sob o comando do coronel Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, esperando diminuir o 
contrabando estrangeiro e reanimar o comércio].  
Anexo: ofícios (cópias), ofício, carta, carta (cópia), aviso, pareceres e consulta. 
Obs.: m. est.; ver registo da consulta de 5 de Dezembro de 1791 em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 
481, fl. 9 a 15v. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 35; cx. 76, doc. 19, 20, 88 e 97; cx. 77, doc. 15; cx. 79, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6706.  [ant. 1794, Junho, 21] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria encarregado do expediente da Tesouraria e pagador geral das tropas 
do reino de Angola e suas conquistas, Manuel Pinto Delgado, à rainha [D. Maria I], solicitando o hábito da ordem 
de São Bento de Avis e uma tença, em remuneração pelos seus serviços e pelos do capitão-mor Joaquim de 
Beça Teixeira, tio de sua mulher, em virtude dos mesmos serviços lhe terem sido doados pelos herdeiros 
legítimos do capitão-mor. 
Anexo: mandados, autos e atestado. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6707.  [ant. 1794, Julho, 2] 
REQUERIMENTO de António Nogueira da Rocha, Ana Efigénia da Rocha e Inácio da Rocha, naturais de Angola, 
filhos do negociante assistente na cidade de São Paulo da Assunção de Luanda, José Nogueira da Rocha, à 
rainha [D. Maria I], solicitando cartas de legitimação, em virtude de serem filhos do dito negociante com mulheres 
livres que viviam na mesma casa, e no testamento ele os declarar filhos bastardos e herdeiros, não tendo filhos 
legítimos apesar de ser casado na Bahia, alegando ainda que as respectivas mulheres o ajudaram na aquisição 
de bens que acumulara. 
Anexo: bilhete e certidões. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6708.  [ant. 1794, Julho, 7] 
REQUERIMENTO de Luísa Feliciana de Torres de Sousa Coutinho, à rainha [D. Maria I], solicitando reforma da 
consulta do Conselho Ultramarino de [23] de Outubro de 1780 a um requerimento seu pedindo para o seu marido, 
Francisco de Almeida Botelho, remuneração dos serviços do irmão da suplicante, Feliciano de Torres Ribeira, em 
virtude da consulta não ter tido resolução e já terem passada seis meses e muitos anos. 
Obs.: ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 69, fl. 45v a 47v. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6709.  1794, Julho, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada do navio Nossa Senhora da 
Conceição e São Francisco de Paula, de que era mestre Manuel Gomes da Ressureição e senhorio João Teixeira 
de Barros, com o aviso de 3 de Fevereiro, ordenando-lhe que não cobrasse direitos ou fianças dos escravos 
resgatados nos portos de [Luanda] e Benguela com destino ao Pará, remetendo apenas à secretaria a relação do 
número de escravos carregados, em virtude do príncipe [regente D. João] ter perdoado todos os direitos aos 
navios que fizessem aquela navegação; referindo o aviso [de 20 de Janeiro], conferindo idêntica graça à corveta 
Correio de Angola, capitaneada por Manuel Francisco Flamante, senhorio José António Pereira; mencionando 
não ter recebido notícia dessa resolução régia e de duvidar se se aplicava a todos os navios, pelo que permitiria a 
saída de navios, mas exigiria pagamento das fianças dos direitos dos escravos. 
Anexo: ofícios (minutas) e ofício. 
Obs.: n.º 4 da relação de 7 de Julho de 1793 constante em AHU_CU_001, Cx. , D. (antiga cx. 80, doc. 48 e 50); 
juntou-se ofício de 31 de Julho de 1794 devido às semelhanças; ofícios (minutas) registados em 
AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 172-172v. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 40, 8, 15 e 43. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6710.  1794, Julho, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o falecimento do regente do presídio do 
Novo Redondo e do capitão-mor do presídio e Pedras, Joaquim José Gameiro, tendo colocado o ex-tenente de 
Infantaria Lopo de Sousa e Castro no Novo Redondo, o capitão-mor de Massangano no presídio de Ambaca, em 
virtude do provido neste lugar, José Filipe Tourém, estar em Portugal com licença, não tendo quem indicar para o 
presídio das Pedras; dando conta da falta de quem servisse dignamente a tropa e aqueles lugares; sendo 
necessário dar baixa e reformar os soldados incapazes de servir ou os que tinham já cumprido o tempo de 
serviço ou de degredo, ficando assim a tropa desfalcada; dando conta da falta de pólvora e de fazendas para o 
fardamento, mas assegurando a abundância de mantimentos e a melhoria do comércio. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 2 da relação de 7 de Julho de 1794 e n.º 3 da relação de 31 de Julho de 1794 constantes em 
AHU_CU_001, Cx. , D. (antiga cx. 80, doc. 48 e 50); juntou-se ofício de 31 de Julho de 1793 devido às 
semelhanças. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 41 e 49. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6711.  1794, Julho, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o aviso de 11 de Outubro a favor de 
Bernardo Nunes Portela; referindo que teria concedido licença para o indivíduo regressar [a Portugal], porque 
viera somente para tratar de negócios que tinha com o sócio [António Martiniano José de Sousa], mas que em 
virtude da oposição criada por António de Sousa Portela, credor do sócio, ainda não se cumprira o determinado 
na carta régia [de 7 de Dezembro de 1791]. 
Anexo: carta régia (cópia), requerimento (extracto), requerimento (cópia) e ofício.  
Obs.: n.º 3 da relação de 7 de Julho de 1794 e n.º 5 da relação de 31 de Julho de 1794 constantes em 
AHU_CU_001, Cx. , D. (antiga cx. 80, doc. 48 e 50); juntou-se ofício de 31 de Julho de 1793 devido às 
semelhanças. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 42 e 43. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6712.  1794, Julho, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre ter mandado recolher o exército da 
campanha contra os rebeldes do Norte, em virtude do comandante Paulo Martins Pinheiro de Lacerda ter 
informado da decadência da tropa, dos mortos, feridos e doentes, da deserção da guerra preta e da falta de 
sustento; referindo o estado em que o exército chegou a [Luanda] a 22 de Junho, o número dos mortos e 
doentes, estando em perigo de vida o comandante de Artilharia Félix [Xavier] Pinheiro de Lacerda; remetendo os 
diários da campanha e dando conta que as tropas foram sempre vencedoras, mas que os rebeldes não se 
submetiam, preferindo atacar repetidas vezes o exército com armas fornecidas pelos ingleses e fugir, obrigando o 
exército a repetir acções no Mussulo, no presídio de São José de Encoge e no reino do Congo, o que contribuía 
para reduzir o contrabando, mas não garantia a paz, pelo que deveria tentar modos mais suaves.  
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 1 da relação de 7 de Julho de 1794 e n.º 2 da relação de 31 de Julho de 1794 constantes em 
AHU_CU_001, Cx. , D. (antiga cx. 80, doc. 48 e 50); juntou-se ofício de 31 de Julho de 1793 devido às 
semelhanças. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1; cx. 80, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6713.  1794, Julho, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, à rainha [D. 
Maria I], sobre os sucessos da campanha contra os rebeldes do Norte, indo o exército até ao presídio de São 
José de Encoge e ao reino do Congo, destruindo tudo e fazendo muitos mortos; dando conta que os infiéis não se 
submetiam, preferindo fazer guerra ao exército português, que tivera de regressar [a Luanda] a 22 de Junho, com 
muitas baixas de mortos, feridos e doentes; considerando que deveriam intentar-se outros métodos para 
conseguir a reconciliação. 
AHU-Angola, cx. 79, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6714.  1794, Julho, 14, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, agradecendo a nomeação de marechal de campo 
dos exércitos, assumindo a mesma como aprovação dos serviços prestados. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6715.  [ant. 1794, Julho, 23] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor do presídio de Encoge no reino de Angola, António Ferreira da Silva, 
através do seu procurador António José Domingues Caldas, à rainha [D. Maria I] solicitando patente de capitão-
mor do presidio de Encoge, atendendo aos muitos anos que servia em Angola, naquele posto e no de capitão-
mor do distrito do Golungo.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6716.  1794, Julho, 30, Sítio da Porcalhota 
OFÍCIO do [presidente do Erário Régio], marquês [de Ponte de Lima], mordomo-mor [D. Tomás Xavier de Lima 
Brito Nogueira e Vasconcelos Teles da Silva], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo 
e Castro, remetendo a conta da Junta da Fazenda de Angola e a letra passada sobre Maurício José Cremer 
Vanzeler, [pelo capitão-tenente e comandante da nau Belém, José Francisco de Perné] pela assistência à nau, e 
as dúvidas que Vanzeler tinha em aceitar a letra. 
Anexo: ofícios e letra. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6717.  1794, Julho, 31, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre ter remetido dia 7 de Julho, por Pernambuco, 
as primeiras vias dos ofícios, remetendo no presente as segundas vias. 
Anexo: relações. 
Obs.: n.º 1 da relação junta de 31 de Julho de 1794. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 48 e 50. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 1172 / 1286 

 

6718.  1794, Setembro, 30, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do juiz de fora interino de Benguela, Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a diminuição do contrabando e o florescimento do 
comércio, o contrabando de fardos de fazendas vindas no navio francês Bom Jesus de Bouças, em 1787, feito 
por Sebastião Gil Vaz Lobo e denunciado por António de Sousa Vale; referindo que os fardos foram apreendidos 
pelo governador Pedro José Correia de Quevedo e remetidos ao [juiz e fora] Rafael José Correia de Sousa e 
Melo, tendo o acusado dito que os fardos foram remetidos do Rio de Janeiro pelo negociante José Rodrigues 
Maia para o seu patrão Gregório José Mendes; explicando que substituíra o escrivão da Provedoria da Fazenda, 
Francisco Bermesso, pelo escrivão da Provedoria de Resíduos, António Xavier de Carvalho, por aquele ser amigo 
do contrabandista e não o denunciar; acusando o governador Francisco Paim da Câmara [e Ornelas] de desviar 
direitos e rendas reais, de usar em proveito próprio operários das fábricas de telha e tijolo, de ausentar-se para 
Catumbela e ignorar os apelos do signatário quando soube pelo administrador do estanque do sal, Joaquim José 
de Andrade, da falta de sal na cidade, do suborno na carregação de escravos do navio Pérola do Sul e de agir de 
forma opressiva e gananciosa porque estava crente que a sua devassa seria esquecida; remetendo provas e 
pedindo para regressar a [Luanda], para assim se livrar daquele governador, do mau clima e das consequentes 
moléstias. 
Anexo: atestações, certidões, lista, requerimento, auto. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 55, 52, 53, 54. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6719.  1794, Outubro, 2, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre não haver novidades que contar daquele 
reino, aproveitando para renovar a sua fidelidade e obediência a Sua Majestade. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6720.  1794, Outubro, 2, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a carta régia de 16 de Fevereiro de 1784 ter 
determinado o estabelecimento da alfândega naquele reino e as diligências do signatário e da Junta da Fazenda, 
junto às alfândegas da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco para colmatar a falta da pauta e o regimento da 
alfândega de Angola; referindo o que se cobrava ali às aguardentes, vinhos e licores fortes de Portugal e às 
jeribitas e licores fortes do Brasil. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6721.  1794, Outubro, 2, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada da corveta Rainha dos Anjos com 
o aviso de 3 de Fevereiro e os papéis relativos a Miguel Rodrigues Colaço e Bernardo Nunes Portela, 
[ordenando-lhe que mandasse tirar do cofre da administração em que era interessado e sócio Bernardo Nunes 
Portela o valor das letras abonadas por Miguel Rodrigues Colaço]; referindo que a narrativa diferia das 
representações dos visados e comprometendo-se a informar sobre o caso num futuro próximo. 
Anexo: ofício e aviso (minuta). 
Obs.: aviso registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 173. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 57 e 14. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6722.  1794, Outubro, 2, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os avisos referentes à isenção de direitos e 
fianças dos escravos resgatados em Luanda e Benguela e levados ao Pará, dando conta de como procedera com 
o mestre da corveta Correio de Angola, Manuel Francisco Flamante e o da corveta [Santo António e] Sertório, 
Joaquim José Coimbra, ambas do negociante José António Pereira, e com o mestre e senhorio da sumaca 
Pensamento Ligeiro, Manuel de Sousa [Guimarães]; remetendo os termos com o número de escravos 
carregados, de forma a evitar transgressões; dando conta que às embarcações que não tivessem ordem 
expressa, seriam cobrados os direitos dos escravos embarcados e que soubera que dois navios saíram do Rio de 
Janeiro e da Bahia com destino aos portos de Cabinda e Luango, mas que não vieram tirar os respectivos 
despachos [a Luanda]. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6723.  1794, Outubro, 14, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do juiz de fora interino de Benguela, Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o seu ofício acerca do contrabando de Sebastião Gil 
Vaz Lobo, em 1787, desejando saber se deveria continuar as averiguações desse caso e ao do governador 
Francisco Paim da Câmara [e Ornelas]; referindo que o governador o ofendera pessoal e profissionalmente, mas 
que começara por aliciá-lo com prendas e suborno e ao saber da devassa agira com alguma moderação, para 
depois passar aos insultos, ameaças e violências; descrevendo a incúria com que o governador ignorou a falta de 
sal nos armazéns, situação relatada pelo administrador do estanque do sal, Joaquim José de Andrade, para 
Catumbela; reiterando que o governador desviava para serviços seus operários do laboratório da Real Fábrica de 
Telha e Tijolo, atrasando e desfalcando as mesmas.  
Anexo: ofícios (cópias), bilhete, atestações, certidões, lista, requerimento, auto. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 60 e 51. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6724.  1794, Outubro, 14, São Filipe de Benguela 
INSTRUMENTO EM PÚBLICA FORMA feito pelo escrivão da provedoria dos Resíduos e do Senado da Câmara, 
António Xavier de Carvalho, com teor de outro, trasladando a petição do ajudante das fortificações e obras reais, 
Pedro Rodrigues Bandeira, em que solicitava atestação do alferes comandante António Rodrigues Viana em 
como fora mandado pelo ex-regente e tenente José Filipe Tourém para ir com a guerra preta castigar as libatas 
de Ngito, Quiamaco e Gunza. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6725.  1794, Outubro, 16, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do juiz de fora interino de Benguela, Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada de um navio inglês, vindo de Liverpool, com 
destino aos portos de Cabinda e Mulembo, e das diligências que fez para evitar o contrabando; referindo que o 
navio partiu com a aguada pedida sem que ninguém viesse a terra, mas que manteria as rondas por uns dias e 
continuaria a devassa geral aos contrabandos. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6726.  1794, Outubro, 20, Rio [de Janeiro] 
OFÍCIO do Vice-Rei do Brasil, conde de Resende, [José Luís de Castro], ao [governador e capitão-general do 
reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, remetendo como [degredado] José da Silva de Almeida. 
AHU-Angola, cx. 75, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6727.  1794, Outubro, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a saída da corveta Conceição, com escravos 
para Pernambuco, remetendo ofícios [à secretaria]. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6728.  1794, Outubro, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as embarcações que saíram para carregar 
escravos a Norte [de Luanda] e levá-los à capitania do Pará, e o regresso da sumaca Pensamento Ligeiro, que 
navegara pelos portos de Loge, Ambriz, Cabinda e Mulembo, em virtude dos escravos melhores serem vendidos 
aos ingleses; referindo que as corvetas Correio de Angola e [Santo António e] Sertório, de José António Pereira, 
ainda não tinham regressado, pelo que não deviam ter desistido de resgatar escravos [nos portos de Cabinda e 
Luango]. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6729.  [ant. 1794, Novembro, 1] 
REQUERIMENTO do tenente da 2.ª Companhia do Regimento de Infantaria do reino de Angola, Gregório 
Rodrigues e Freitas, através do procurador Teles da Cunha, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da 
patente passada [pelo governador e capitão-general de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6730.  1795, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a sumaca Pensamento Ligeiro, de que era 
mestre e dono Manuel de Sousa Guimarães, e a corveta [Santo António e] Sertório, de que era mestre Joaquim 
José Coimbra e senhorio de José António Pereira, não terem carregado escravos de Cabinda e Luango devido ao 
seu alto preço e à má qualidade, indo antes carregá-los a Benguela para os levar à Bahia; referindo que só a 
corveta Correio de Angola, de que era mestre Manuel Francisco Flamante, carregou para o Pará escravos de 
Cabinda, mas com prejuízo; dando conta que a galera Nossa Senhora da Conceição e São Francisco de Paula, 
de que era mestre Manuel Gomes da Ressureição e senhorio João Teixeira de Barros, saíra dia 23 de Dezembro 
com arqueação de escravos [de Luanda] para o Pará; informando da chegada de um navio com bandeira 
espanhola e armação inglesa, de nome Luciana, vindo de Liverpool para a costa da Mina e Serra Leoa soubera 
da destruição daquelas feitorias por uma esquadra francesa, que iria queimar as embarcações inimigas até ao 
Cabo da Boa Esperança; dando conta que um navio inglês, vindo de Liverpool, capitaneada por George Farquhar 
fora para o Ambriz. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6731.  1795, Fevereiro, 2, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre ter entregado o sumário da devassa ao ex-
coronel Manuel António Tavares, ao mestre da fragata Nossa Senhora da Vitória, Feliciano dos Santos Franco, e 
enviado pela corveta Sultana as duas vias da devassa feita ao governador de Benguela, Francisco Paim [da 
Câmara e Ornelas], e ao juiz de fora António da Silva [Lisboa]; explicando que o juiz de fora, Jerónimo Caetano 
de Barros [Araújo e Beça], encarregue das devassas ao juiz de fora e ao governador permanecia em Benguela à 
espera de ordem para regressar [a Luanda]; verificando que o governador não demonstrava emenda, que os 
rebeldes, os militares desertores e os paisanos causavam desordens nos sertões de Benguela e que só a força 
poderia sustê-los, mas não tinha os meios e pessoas que servissem desinteressadamente. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 8 e 9. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6732.  1795, Fevereiro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, à rainha [D. 
Maria I], remetendo os papéis de serviço do tenente-coronel Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, e atestando 
a sua boa conduta. 
Anexo: relação e auto de papéis de serviço. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6733.  1795, Fevereiro, 6, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do juiz de fora interino de Benguela, Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as notícias que já dera do mau comportamento e 
ganância do governador de Benguela, Francisco Paim [da Câmara e Ornelas], e os documentos acerca da ofensa 
que aquele lhe fez por meio de um bilhete, pedindo desagravo; dando conta da redução do contrabando naquele 
presídio desde que chegara; referindo o número de escravos e navios saídos de Benguela em 1794 para a 
América e o marfim que entrara na Real Feitoria; dando conta da chegada de um navio espanhol, vindo de 
Liverpool, com objectivo de carregar escravos nos portos de Ambriz, Cabinda e Mulembo, tendo indo 
pessoalmente fazer-lhe ronda para evitar o contrabando e mandado um escaler fazer rondas por mar, por não 
estar ali a fragata guarda-costa Luanda, procedendo de forma idêntica com um navio inglês; rogando para sair 
daquele presídio e ir servir em Portugal, alegando as moléstias e perigos de vida que ali corria. 
Anexo: capilha e relação. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 11; cx. 80, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6734.  1795, Fevereiro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a execução da carta régia de 16 de 
Fevereiro de 1784 e o estabelecimento da alfândega de Angola, ficando os ordenados dos oficiais tão baixos que 
era difícil encontrar pessoas competentes para os servir; referindo a aplicação da carta régia de 1 de Março de 
1784 que isentava os direitos reais à entrada da aguardente e dos licores fortes de Portugal e ilhas, das jeribitas e 
licores fortes do Brasil e do tabaco do Brasil, pagando o imposto destinado aos ordenados dos professores se os 
géneros fossem para consumo exclusivo daquela capital; informando das diligências tomadas para colmatar a 
falta da pauta e o regimento daquela alfândega. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 12 e 13. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6735.  1795, Fevereiro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre ter informando a 17 de Março de 1792 da 
impossibilidade de formar conselho de guerra para julgar o caso ocorrido entre o capitão de Artilharia, Félix Xavier 
Pinheiro de Lacerda, e o comandante da fortaleza de São Miguel [Francisco Inocêncio de Beça Teixeira], tendo 
libertado o capitão de Artilharia para ir no exército que partiu para o sertão a 4 de Junho de 1793; relatando um 
embaraço idêntico que envolveu o capitão do Regimento José António da Costa Calhau, estando sem saber 
como proceder com os soldados que estavam nas galés por terem sido condenados em conselho de guerra.  
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 14 e 19. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6736.  1795, Fevereiro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a necessidade de regulação que evitasse as 
queixas dos habitantes do sertão sobre a irregularidade dos pagamentos dos dízimos e das cobranças dos 
rendeiros; referindo que a diligência se estendera à jurisdição de Ambaca, Pedras de Pungo Andongo, 
Cambambe e Massangano, estando a cargo do comissário e capitão Francisco António Pita Bezerra [de Alpoim e 
Castro], conforme lhe permitia o clima e a saúde; dando conta dos escravos exportados de Benguela e de 
Luanda em 1794, os direitos pagos e o marfim remetido e pronto a embarcar. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 15 e 17. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6737.  1795, Fevereiro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo os papéis de serviço do porteiro e 
contínuo da Casa da Junta e Contadoria da Fazenda Real, Francisco Xavier de Carvalho, atestando o seu bom 
serviço. 
Anexo: relações e autos de papéis de serviço. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6738.  1795, Fevereiro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a demora da fragatinha Luanda na capitania 
da Bahia, para onde fora reparar a 25 de Janeiro de 1793, temendo-se a despesa da obra, apesar das garantias 
do governador daquela capitania; referindo que a falta de mantimentos terminara, o comércio melhorara, os 
sertões de Luanda estavam em paz desde o castigo dado ao Nambuangongo; informando que depois da morte 
do rei do Congo D. Aleixo, o novo rei D. Henrique I não era obediente e deixara insultar frei Raimundo, padre 
capuchinho, que voltou para o hospício [de Luanda]; dando conta da falta de gente de merecimento e de 
eclesiásticos. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 18; cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6739.  1795, Fevereiro, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do coronel do Regimento de Angola, Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo o mapa do seu regimento e a proposta que fez ao 
governador [e capitão-general] de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, para os postos vagos que proveu 
por comissão; adiantando que o governador remeteria os documentos de serviço do signatário e do seu filho Félix 
Xavier Pinheiro de Lacerda e dos respectivos pedidos de remuneração; dando conta da gravidade do ferimento 
de bala que o seu filho sofreu em Quimbuxe; alertando para a ausência de merecimento de José António da 
Costa Calhau, que fora capitão do seu regimento, e que só foi libertado por falta de vogais para realizar um 
conselho de guerra. 
Anexo: mapas. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6740.  1795, Fevereiro, 10, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo relações e mapas relativos à defesa do 
reino, faltando pólvora, armamento e fazendas para os fardamentos; referindo que cumprindo o decreto de 27 de 
Setembro de 1787 provera em comissão os postos vagos nas pessoas que lhe pareceram mais competentes e 
que solicitavam a confirmação das patentes respectivas; pedindo aumento de soldos para os oficiais subalternos. 
Anexo: ofício, mapas e relações. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 22, 1 e 23; cx. 82, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6741.  1795, Fevereiro, 10, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a saída do navio daquele porto com bandeira 
espanhola, que ia para o Norte fazer negócio. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6742.  1795, Fevereiro, 11, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre ter executado o aviso de 3 de Fevereiro de 
1794 que lhe ordenava que, no caso do pagamento pedido por Miguel Rodrigues Colaço em relação às letras 
abonadas a Bernardo Nunes Portela, tirasse do cofre da administração de Portela o valor das letras e o 
remetesse ao depósito público da cidade de Lisboa para que os portadores das letras fossem pagos; remeteu o 
ofício do ouvidor-geral, [João Álvares de Melo] a quem pedira que se informasse [do estado dos autos das contas 
de Bernardo Nunes Portela e do seu sócio António Martiniano José da Silva e Sousa].  
Anexo: ofícios, ofícios (cópias), aviso (cópia), requerimento (cópia), balanços, balanço (cópia), carta régia (cópia), 
atestações, relações, sentença (cópia). 
Obs.: juntou-se ofício do ouvidor-geral de 26 de Fevereiro por fazer parte do processo. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 25, 30 e 35. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6743.  1795, Fevereiro, 11, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA PARTICULAR do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, 
ao primo [e secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre esperar substituto, 
sentindo que as preocupações e sacrifícios que fazia naquele reino de pouco importavam, tendo por vezes pouca 
informação por onde se reger; lembrando que tinha sessenta anos de idade e quarenta de serviço, sendo hora de 
se reformar; remetendo mapas das forças do reino e a indicação de o destinatário poder saber mais por 
intermédio do tenente-coronel Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, que regressava a Portugal findo o seu 
tempo de serviço. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6744.  1795, Fevereiro, 11, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os ofícios que enviava por intermédio de 
Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, que regressava a Portugal depois de ter servido naquele reino desde 1 
de Junho de 1787, como sargento-mor e tenente-coronel do Regimento de Infantaria; atestando a distinção, a 
honra, os conhecimentos e a obediência deste oficial e o quanto merecia as graças que Sua Majestade lhe 
concedesse, tal como José Maurício Rodrigues, que com ele ia, e que servira como sargento, alferes, tenente e 
ajudante.  
Anexo: ofício.  
AHU-Angola, cx. 81, doc. 27 e 29. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6745.  1795, Fevereiro, 11, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os bons serviços do coronel do Regimento 
de Infantaria e comandante da fortaleza de São Francisco do Penedo, Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, e da 
sua actual incapacidade de servir, propondo que fosse reformado e o seu filho, Félix Xavier Pinheiro de Lacerda, 
promovido no seu lugar na fortaleza com a graduação de sargento-mor e comandante de Artilharia; dando conta 
que o tenente-coronel Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos e o ajudante José Maurício Rodrigues iam para 
Portugal e que o sargento-mor Manuel Velasco Galiano merecia reforma condecorada; referindo que os restantes 
oficiais serviam o regimento sem a competência desejada, e que pela sua conduta e distinção só propunha 
Francisco António Pita [Bezerra de Alpoim e Castro], e elogiava o sargento-mor engenheiro António Máximo de 
Sousa [Magalhães]; afirmando que os naturais de Angola nunca seriam oficiais hábeis devido aos seus usos e 
costumes, superstições, insolência e ambição, frequentando com frouxidão a escola de Geometria e Matemática; 
pedindo o envio de sujeitos hábeis e de boa conduta para darem o exemplo.  
AHU-Angola, cx. 81, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6746.  [ca. 1795, Fevereiro, 11, Lisboa] 
RESUMO de vários ofícios enviados [pelo governador do reino de Angola à Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar] a 25 de Janeiro e a 2, 7, 10 e 11 de Fevereiro de 1795. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6747.  [ant. 1795, Fevereiro, 15] 
CARTA do Bispo de Angola, Luís [de Brito Homem], à rainha [D. Maria I], sobre a decadência da Igreja de 
Angola, a docilidade dos naturais face à religião, a falta de ministros e a pouca competência, número e apoio dos 
existentes, a corrupção dos costumes de brancos, mulatos e negros, o mau exemplo e serviço dos Jesuítas e a 
proliferação do paganismo, da idolatria, da superstição, da adoração de ídolos, da circuncisão, da poligamia, da 
prostituição, entre outros; apresentando como soluções a constituição de um seminário que formasse ministros 
entre os naturais, o aumento das côngruas dos beneficiados e a reparação e provimento da Sé, incluindo 
ornamentos e um órgão ou realejo. 
Anexo: capilha, carta e providências. 
Obs.: datação aferida pelo contrato existente em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 81, doc. 32). 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 31 e 3; cx. 80, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6748.  1795, Fevereiro, 15, Lisboa 
CONTRATO estabelecido entre [o organeiro da Casa Real], António Xavier Machado e Cerveira, com José 
Eugénio da Silva, por ordem do Bispo de Angola, [Luís de Brito Homem], para o fabrico de um órgão para a Sé 
Catedral [do reino de Angola]. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6749.  [ant. 1795, Fevereiro, 21] 
REQUERIMENTO do capitão do Regimento da Armada, António Lopes Pedreira, através do seu procurador 
António José de Brito Freire, à rainha [D. Maria I], solicitando ser despachado para a capitania de Ambaca, em 
atenção aos serviços e merecimentos de seu pai, de seu avô capitão de cavalos João de Brito de Almeida, de 
seu tio-avó capitão de Infantaria e governador do forte de São Filipe de Cascais Manuel de Brito Freire, de seu 
bisavó ex-governador do forte de São João das Maias António de Brito de Almeida, de seu tetravô o ex-coronel 
Álvaro Sanches de Brito, de seu irmão José Lopes de Brito, e de seu tio alferes de cavalos de Minas e cavaleiro 
da Ordem de Cristo, Manuel José de Brito. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6750.  1795, Março, 14, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, respondendo ao ofício de 18 de Abril de 1792 
sobre os documentos que o enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da Grã-Bretanha [Walpole], enviara 
ao secretário de Estado [dos Negócios Estrangeiros, Luís Pinto de Sousa], a 1 de Outubro de 1791, acerca [das 
queixas dos ingleses contra os oficiais portugueses] no decurso da campanha contra o Mussulo; remetendo o 
ofício do comandante da campanha, coronel Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, acerca dos factos; relembrando 
que tudo fora descrito e enviado nos diários da campanha e nos seus ofícios de 9 de Novembro e de 30 de 
Dezembro de 1790, tendo recebido ordens em 1792 para destruir [a fortaleza] e retirar o destacamento, aquando 
do avassalamento dos rebeldes; referindo que esses colonos gozavam das terras concedidas e que nelas 
continuava a passar muita escravatura do sertão para o porto de Ambriz, onde os rebeldes comerciavam com os 
ingleses a troco de armas e pólvora, prejudicando o comércio dos portugueses. 
Anexo: ofícios, mandados, escrito, certidões, processo verbal. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 38 e 37; cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6751.  1795, Março, 18, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre ter executado o ofício de 30 de Maio de 1794 
relativo à licença concedida ao sargento-mor do Regimento de Infantaria, Cristóvão José Pinheiro de 
Vasconcelos, nomeado tenente-coronel por comissão, para que pudesse seguir viagem para [Portugal], com 
escala em Pernambuco.  
Anexo: capilha. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6752.  1795, Março, 18, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre ter executado o ofício de 1 de Agosto de 
1794 acerca da licença requerida por José Maximiano dos Santos, que pretendia regressar à vila da Cachoeira, 
de onde era natural, e porque não era degredado. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6753.  [ant. 1795, Março, 24] 
REQUERIMENTO do cadete do Regimento da 2.ª Armada Real da 14.ª Companhia, António Xavier da Maia, à 
rainha [D. Maria I], solicitando ser despachado para o reino de Angola no posto de tenente, alegando ter 
assentado praça em Agosto de 1779 e ter servido sem qualquer baixa até Dezembro de 1785, ter mulher e filhos 
para sustentar, podendo acudir melhor à sua família se fosse tenente em Angola, onde tinha um irmão como 
escrivão da Fazenda. 
Anexo: requerimento e certidão. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6754.  1795, Março, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre três navios ingleses que comerciavam 
fazendas e escravatura no porto de Loge, terem pedido para ficar sob a protecção da artilharia e bandeira 
portuguesas, em virtude dos ataques da esquadra francesa a vários navios; explicando que a notícia dos ataques 
fora dada por marinheiros vindos de Cabinda e que fugiram para a Serra Leoa, [depois do seu navio ser apresado 
pelos franceses]; referindo que colocara os navios debaixo das baterias do forte do Penedo e fizera os inquéritos 
habituais; ouvindo os marinheiros soube [que eram do navio espanhol que estivera em Luanda] e mandara avisar 
o Novo Redondo e Benguela do perigo francês, preparando o porto [de Luanda] para um possível ataque. 
Anexo: ofício e processo verbal. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 41; cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6755.  1795, Março, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a exposição de Bernardo Nunes Portela e a 
confusão que havia entre ele e o sócio, António Martiniano José da Silva e Sousa, para a conclusão dos seus 
negócios; dando conta que executara as novas determinações conforme a carta régia de 6 de Junho de 1794, 
nomeando Paulo da Silva Rego, Manuel Francisco Regadas e António José de Faria como administradores para 
tomarem as contas da sociedade e bens; referindo os documentos que remetera antes provando a falta de 
veracidade das afirmações de Bernardo Nunes Portela, cuja ambição até o levara a difamar o signatário. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 42 e 43.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6756.  1795, Março, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo as segundas vias dos seus ofícios por 
Pernambuco e renovando a sua obediência e respeito. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6757.  1795, Março, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado dos Negócios Estrangeiros], Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre três navios ingleses que 
comerciavam fazendas e escravatura no porto de Loge, terem pedido para ficar sob a protecção da artilharia e 
bandeira portuguesas, em virtude dos ataques da esquadra francesa a vários navios; explicando que a notícia 
dos ataques fora dada por marinheiros vindos de Cabinda e que fugiram para a Serra Leoa, [depois do seu navio 
ser apresado pelos franceses]; referindo que colocara os navios debaixo das baterias do forte do Penedo e fizera 
os inquéritos habituais; sabendo pelos marinheiros [que eram do navio espanhol que estivera em Luanda] e 
mandara avisar o Novo Redondo e Benguela do perigo francês, preparando também o porto [de Luanda] para um 
possível ataque. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 46 e 47 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6758.  1795, Abril, 16, [Lisboa] 
RELAÇÃO do [almoxarife] do Arsenal Real do Exército, José Joaquim da Costa, sobre os fardamentos devidos à 
tropa do Ultramar - Rio de Janeiro, Rio Grande de São Pedro, Angola, Bahia, Pernambuco, Grão-Pará, Macapá, 
Maranhão e Índia - até ao fim do ano de 1794. 
Anexo: ofícios (cópias). 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6759.  1795, Abril, 20, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João nomeando para governador de Benguela, com subordinação ao 
governador e capitão-general de Angola, o capitão comandante do esquadrão de Cavalaria, Alexandre José 
Botelho de Vasconcelos, por três anos ou enquanto não fosse sucessor, com a patente de sargento-mor de 
Cavalaria agregado à primeira plana da Corte para ter exercício ao voltar. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6760.  1795, Abril, 23, Lisboa 
OFÍCIO do Bispo de Angola, Luís [Brito Homem], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário de estado dos 
Negócios Estrangeiros], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre a representação que fizera a Sua Majestade 
acerca da necessidade de estabelecer um seminário em Angola para colmatar a falta de ministros naquela Igreja 
e evitar o seu desaparecimento; criticando os prelados regulares por não enviarem padres para aquele bispado e 
pedindo que a rainha ordenasse aos prelados regulares e seculares para convidarem os sacerdotes a irem para 
Angola e se nem assim resultasse os prelados deveriam fazer rol dos padres e Sua Majestade devia obrigá-los-ia 
a ir, porque como protectora da Igreja não ofenderia a imunidade eclesiástica; relembrando que as casas 
religiosas dos carmelitas descalços e dos jesuítas em Angola não passavam de casas de feitoria, administrando 
arimos, fazendas, escravos, gados, e que tendo tantos alunos no reino não os mandavam para Angola apesar da 
obrigação de lá terem comunidades; insistindo que Sua Majestade devia exercer coacção ou então aumentar as 
côngruas dos beneficiados para estes vencerem o medo do clima e da viagem. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6761.  1795, Abril, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo pela curveta de escravos que ia para o 
Rio de Janeiro, ofícios e uma quantia em dinheiro para ser remetida aos cofres do depósito, em virtude de 
pertencer à casa de António Martiniano José da Silva e Sousa, em que tinha parte a sociedade de Bernardo 
Nunes Portela e a de António de Sousa Portela. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 54 e 51. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6762.  1795, Abril, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado dos Negócios Estrangeiros], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre os ofícios de 14 e 25 de Março 
acerca dos navios ingleses no Loge; dando conta do exame feito a outras três embarcações inglesas que 
chegaram fugidas aos franceses, conforme os termos anexos; informando que ficaram ancoradas com os outros 
três navios ingleses debaixo das baterias da fortaleza de São Francisco do Penedo e ali permaneciam porque a 
lancha que mandaram examinar a costa avistara navios franceses em Cabinda; afirmando que tomara medidas 
para prevenir um ataque, e que apesar do mesmo ser pouco provável, o medo de muitos fazia demorar as 
viagens e prejudicava o comércio.  
Anexo: ofício e processo verbal. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 53, 54 e 56.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6763.  1795, Abril, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada de três embarcações inglesas 
que vinham comerciar na costa e fugiam das hostilidades francesas, tendo-se procedido aos exames próprios e 
feito os respectivos termos; informando que as embarcações ficaram ancoradas com os outros três navios 
ingleses debaixo das baterias da fortaleza de São Francisco do Penedo e ali permaneciam porque a lancha que 
mandaram examinar a costa avistara navios franceses em Cabinda; afirmando que tomara medidas para prevenir 
um ataque, e que apesar do mesmo ser pouco provável, o medo de muitos fazia demorar as viagens e 
prejudicava o comércio.  
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 55 e 57. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6764.  1795, Maio, 3, Lisboa 
OFÍCIO do Bispo de Angola, Luís [Brito Homem], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário de estado dos 
Negócios Estrangeiros], Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre o presbítero natural do Rio de Janeiro e assistente 
[em Lisboa], reverendo José Libânio Xavier de Brito, pretender uma das cadeiras de cónego vagas na Sé de 
Angola; referindo que tinha boas informações dele, podendo ser muito útil em Angola, porque sabia música e 
tinha boa voz. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6765.  [ant. 1795, Maio, 4] 
REQUERIMENTO do capitão de Granadeiros do Regimento de Infantaria de Angola, Eusébio Catela de Lemos, 
através do seu procurador João Ribeiro de Sousa, à rainha [D. Maria I], solicitando dois anos de licença para ir [a 
Portugal], em virtude de ser o primogénito na sucessão de um vínculo que ficou pelo falecimento do seu avó, o 
físico-mor Eusébio Catela de Lemos, em Luanda, e a morte do seu tio, o doutor Francisco Xavier Catela, em 
Lisboa, explicando que o vínculo fora instituído em Luanda e na vila de Estremoz, estando vacilante a existência 
das capelas. 
Anexo: atestação e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6766.  [ant. 1795, Maio, 4] 
REQUERIMENTO do [nomeado juiz de fora de Benguela], bacharel Félix Correia de Araújo, à rainha [D. Maria I], 
solicitando as ordens necessárias para esclarecer o alcance da sua jurisdição no concernente às causas crimes, 
para assim evitar conflitos de jurisdição com o ouvidor-geral daquele reino, em virtude dos ouvidores quererem 
muitas vezes restringir a aplicação da carta régia de 4 de Fevereiro de 1720 às causas civis. 
Anexo: cartas régias (cópias), regimento (cópia de capítulo), acórdão (cópia) e provisão (cópia). 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 59.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6767.  [ant. 1795, Maio, 4] 
REQUERIMENTO do [nomeado juiz de fora de Benguela], bacharel Félix Correia de Araújo, à rainha [D. Maria I], 
solicitando as ordens necessárias para saber como proceder no caso das sentenças proferidas pelos conselhos 
particulares de guerra, em virtude de ir servir como auditor do Regimento e mais corpos militares de Angola, e 
segundo o decreto de 13 de Novembro de 1790 tais sentenças exigiam confirmação ou revogação do Supremo 
Tribunal do Conselho de Justiça, e estando Angola tão longe queria saber se poderia anuir no caso de algum 
governador e capitão-general querer confirmar ou revogar as sentenças. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6768.  1795, Maio, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado dos Negócios Estrangeiros], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], remetendo pela Bahia as segundas vias 
dos ofícios que mandara por Pernambuco e Rio de Janeiro; informando da saída de alguns navios ingleses 
daquele porto em direcção ao de Ambriz ou Loge, onde encontraram outro que buscava asilo [em Luanda], e da 
indecisão em que ficaram os ingleses na barra do Dande; afirmando que ali, em Benguela e no Novo Redondo se 
mantinham alerta para o caso de um ataque, receando os efeitos no comércio da diminuição da circulação de 
navios entre o Brasil e Angola.  
AHU-Angola, cx. 81, doc. 61.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6769.  1795, Maio, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo pela Bahia as segundas vias dos ofícios 
que mandara pelo Rio de Janeiro; informando da saída de três dos navios ingleses que estavam naquele porto, 
para irem comerciar ao porto de Ambriz ou Loge, e da indecisão em que ficaram na barra do Dande ao ver o 
recuo de outros navios; afirmando que ali, em Benguela e no Novo Redondo se mantinham alerta para o caso de 
um ataque, receando os efeitos no comércio da diminuição da circulação de navios entre o Brasil e Angola.  
Anexo: processo verbal. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 62.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6770.  [ant. 1795, Maio, 9] 
REQUERIMENTO do cabo de esquadra de Minas Gerais, João da Fonseca Pinto Jorge, à rainha [D. Maria I], 
solicitando o posto de alferes agregado no corpo do reino de Angola, para onde foi servir, alegando os serviços 
de seu pai, assim como estar doente e não ter como se sustentar. 
Anexo: aviso. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6771.  1795, Maio, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado dos Negócios Estrangeiros], Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre a saída das galeras inglesas que até 
então aguardavam o retorno das suas chalupas à costa Norte com notícias do afastamento da esquadra 
francesa; informando que pagaram o seu sortimento em pólvora, apesar de pouca, mas imprescindível à defesa 
deste reino; dando conta que se fez termo da saída dos navios, atestando a hospitalidade que receberam e que 
apesar das notícias o signatário mantinha-se alerta para a possibilidade de um ataque. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6772.  1795, Maio, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a saída das galeras inglesas que até então 
aguardavam o retorno das suas chalupas à costa Norte com notícias do afastamento da esquadra francesa; 
informando que pagaram o seu sortimento em pólvora, apesar de pouca, mas imprescindível à defesa deste 
reino; dando conta que se fez termo da saída dos navios, atestando a hospitalidade que receberam, e que apesar 
das notícias o signatário mantinha-se alerta para a possibilidade de um ataque. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6773.  1795, Maio, 20, Queluz 
AVISO (minuta) do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros, Luís Pinto de Sousa Coutinho] ao 
[presidente do Conselho Ultramarino], conde de Resende, António José de Castro, sobre o ofício deste de 28 de 
Dezembro acerca da remessa feita em navios separados dos quatro franceses, vindos de Angola. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6774.  1795, Maio, 27, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João, nomeando o cadete [da 8.ª Companhia] do Regimento da 2.ª Armada 
Real, António Cabreira de Brito Alvelos, no posto de tenente de Infantaria do Regimento de Angola, por seis anos 
ou enquanto não o mandasse recolher. 
Anexo: atestação e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 70 e 65. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6775.  1795, Maio, 30, [Lisboa] 
PARECER do conselheiro [do Conselho Ultramarino], José António Pinto Donas Boto, à rainha [D. Maria I], sobre 
o requerimento do nomeado para o lugar de governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, 
solicitando as provisões que habitualmente se expediam aos governadores daquela capitania; verificaram-se as 
provisões passadas aos anteriores governadores, António José Pimentel de Castro, Pedro José Correia de 
Quevedo, José Maria Doutel e Francisco Paim da Câmara e Ornelas, e os direitos que tinha a aposentadoria, a 
soldo desde o embarque e à feitura de casa. 
Anexo: requerimento, certidão e bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6776.  1795, Junho, 5, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João nomeando Joaquim António da Rosa como boticário de Benguela, com o 
respectivo ordenado. 
Anexo: bilhete 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6777.  1795, Junho, 15, [Lisboa] 
OFÍCIO do Conselho Ultramarino ao [presidente do Erário Régio], marquês [de Ponte de Lima] mordomo-mor [D. 
Tomás Xavier de Lima Brito Nogueira e Vasconcelos Teles da Silva], sobre a verba anual que Sua Majestade 
resolvera dar ao hospital da capitania de Benguela, em resposta à petição feita pelos oficiais da Câmara daquela 
capitania. 
Anexo: ofícios (minutas). 
Obs.: sem n.º antigo. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. ? 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6778.  1795, Junho, 15, Lisboa 
OFÍCIO do nomeado para o cargo de governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar, Luís Pinto de Sousa Coutinho], propondo para ajudante de ordens 
do seu governo, com patente de tenente de Infantaria, o cabo de esquadra da 7.ª Companhia do Regimento de 
Infantaria de Lippe, José Joaquim Ferreira Rebelo. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6779.  [ant. 1795, Junho, 19, Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado para o cargo de governador de Benguela, Alexandre José Botelho de 
Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], solicitando uma botica para levar para aquela capitania, tal como se praticara 
com os seus antecessores. 
Obs.: sem cota antiga, estava na cx. 82. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6780.  1795, Julho, 14, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre já ter dado notícia dos três navios ingleses 
que comerciavam no porto de Loge, terem pedido para ficar sob a protecção da artilharia e bandeira portuguesas, 
em virtude dos ataques da esquadra francesa a vários navios e às feitorias inglesas; explicando que a notícia dos 
ataques fora dada por marinheiros da embarcação espanhola que estivera em Luanda e regressava de Cabinda, 
sendo atacada, os negros devolvidos a terra e os marinheiros obrigados a navegar para Norte; referindo que os 
três navios ingleses se recolheram [em Luanda], bem como outros quatro navios ingleses, ficando todos debaixo 
das baterias do forte de São Francisco do Penedo; dando conta da civilidade com que os ingleses foram tratados 
e que pagaram os géneros em pólvora; referindo o temor da população e as medidas que tomara para defender a 
cidade, a barra do Dande, Benguela e Novo Redondo dos franceses; referindo que os ingleses só partiram 
quando uma chalupa sua declarou que a esquadra inimiga não estava na costa. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6781.  1795, Julho, 14, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a chegada da fragata Luanda e as despesas 
que fez na reparação e na viagem de regresso, tendo-se feito inventário e exame de tudo; informando das 
desordens durante a viagem, devendo substituir-se o capitão-tenente João do Canto [e Castro Mascarenhas], que 
não tinha a contemplação e a boa economia.  
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 8 e 9. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6782.  1795, Julho, 14, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre já ter noticiado o mais importante, restando-
lhe assegurar que a conquista estava em paz e que tentava vencer obstáculos e fazer diligências que a levassem 
a prosperar. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6783.  1795, Julho, 14, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, em resposta ao aviso de 30 de Dezembro de 1790, 
dando informações da conduta e comportamento de Francisco Bermesso, que viera para aquele reino na corveta 
Senhor dos Passos e Santo António, de que era mestre Sebastião José de Vasconcelos, e senhorio Jacinto 
Fernandes Bandeira, na condição de ali se deter até se mostrar digno de obter licença para regressar a Portugal 
ou a Espanha, onde tinha familiares. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6784.  [post. 1795, Julho, 17] 
REQUERIMENTO do cadete da 1.ª Companhia de Granadeiros do Regimento de Lippe, António Joaquim Correia 
Monção, à rainha [D. Maria I], solicitando posto de tenente no Regimento de Infantaria do reino de Angola, por 
três anos, alegando os dezoito anos de serviço e ter sido aprovado em todos os exames da Real Academia de 
Fortificação, Artilharia e Desenho. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6785.  [ant. 1795, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO do procurador da Câmara da cidade de São Paulo de Luanda, Elói José Quaresma, à rainha 
[D. Maria I] solicitando as ordens necessárias para que a Câmara de Luanda lhe pagasse os salários vencidos 
desde que fora nomeado como procurador dela, em virtude da Câmara se querer escusar a eles, acusando o 
suplicante de não ter cumprido os seus deveres.  
Anexo: requerimentos 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6786.  1795, Agosto, 8, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João nomeando para governador e capitão-general do reino de Angola, Miguel 
António de Melo, por três anos ou até que fosse nomeado sucessor. 
Anexo: bilhetes. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 14 e 27. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6787.  1795, Agosto, 10, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João nomeando para o lugar de juiz de fora de Benguela, o bacharel Alberto 
António Pereira, por três anos ou até que fosse nomeado sucessor. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6788.  1795, Agosto, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o ocorrido à fragata Luanda, desde que foi 
armada pelo capitão-de-mar-e-guerra Paulo José da Silva Gama para ir guardar a costa de Benguela e entregue 
ao capitão-tenente João do Canto de Castro Mascarenhas; referindo os conflitos entre o capitão-tenente e o 
governador de Benguela [Francisco Paim da Câmara e Ornelas], a recusa do capitão-tenente em transportar sal 
para o estanque real, as reparações necessárias à fragata, a sua posição e dispersão do comboio que a levou à 
Bahia, os conflitos entre a guarnição, a falta de rota e diário, a prisão e negligência do capitão-tenente João do 
Canto de Castro Mascarenhas devido ao desentendimento com o comandante da nau Belém, [José Francisco de] 
Perné, o mau comportamento e a deserção da guarnição, o ataque mortal do capitão-tenente e comandante da 
tropa João António Garcês Palha ao tenente do mar Francisco de Paula Rego, as despesas com a reparação da 
embarcação, a perseguição ao tenente do mar Manuel Caetano Firme, a ida da fragata ao Rio de Janeiro por 
meter água e a prisão do comandante e da maior parte da gente de mareação da fragata Luanda; remetendo 
documentos comprovativos dos factos. 
Anexo: relações, ofícios, ofícios (cópias), termo de vistoria, termo de vistoria (cópia), portarias (cópias), termo de 
arribada (cópia), atestação e atestação (cópia). 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 16 e 18. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6789.  1795, Agosto, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre já ter informado da saída e carga de 
escravos com que seguira para o Pará a galera Nossa Senhora da Conceição e São Francisco de Paula, de que 
era mestre Manuel Gomes da Ressureição e senhorio João Teixeira de Barros e de só agora ter sabido de 
Pernambuco dos escravos que a corveta Correio de Angola, de que era mestre Manuel Francisco Flamante e 
senhorio José António Pereira, carregara no porto de Cabinda e levara para o Pará; afirmando que foram apenas 
estas embarcações que levaram escravos daquela costa para o Pará, já que as restantes desistiram face às 
dificuldades. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6790.  1795, Agosto, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre não ter novidades; remetendo as segundas 
vias dos seus ofícios e renovando o desejo de sempre cumprir com os seus deveres e ordens. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6791.  [ant. 1795, Setembro, 4] 
REQUERIMENTO do nomeado para juiz de fora de Benguela, o bacharel Alberto António Pereira, à rainha [D. 
Maria I], solicitando as provisões necessárias para vencer o ordenado desde o dia do embarque e a 
aposentadoria, tal como se procedia com outros ministros ultramarinos. 
Anexo: bilhetes, requerimento e certidões. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 22 e 23. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6792.  [post. 1795, Setembro, 9] 
REQUERIMENTO do natural de Angola, preto, Vitorino Pedro da Costa, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando ordem para que João Gomes Araújo lhe entregasse o enxoval 
que o secretário de Estado que enviara, em virtude de precisar dele e já ter sido prejudicado pelo director do 
seminário da Caridade, padre António Luís [de Carvalho], onde estudara, explicando que o director o impedira de 
ir para Angola para ser ordenado, embaraçara o seu requerimento para ocupar uma cadeira vaga na sua terra, 
apesar de ter frequentado Gramática Latina na Universidade de Coimbra; informando que o director maltratava e 
ameaçava com degredo os estudantes de Angola, porque apenas queria o valor mensal que Sua Majestade 
pagava ao seminário por cada estudante; afirmando que o seminário devia chamar-se da Conveniência e não da 
Caridade e que nada daquilo acontecera aos chinas que foram para os religiosos de São Bento; [anexara uma 
certidão passada pelo professor aprovado nas primeiras letras e Aritmética, José Antunes Lima].  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6793.  1795, Setembro, 14, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João nomeando para o lugar de secretário do reino de Angola, José da Silva 
Costa, por três anos ou até que fosse nomeado sucessor. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6794.  1795, Setembro, 15, Queluz 
MANDADO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Luís Pinto de Sousa [Coutinho] ao [2.º] 
conde de Resende, José [Luís] de Castro, ordenando que fosse paga a passagem até Benguela ao boticário 
despachado para aquela capitania, Joaquim António da Rosa. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6795.  1795, Setembro, 21, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, Luís Pinto de Sousa Coutinho], sobre a escassez de fazendas da Índia para o 
comércio poder inviabilizar a compra de escravos no ano seguinte e a colecta dos direitos, prejudicando a 
Fazenda Real e os habitantes daquele reino; questionando se naquele contexto poderiam despachar-se e 
vender-se as fazendas de consumo de Angola, vindas da Índia, que estavam na Bahia; remetendo a carta que 
recebera do rei do Congo, onde se notavam sentimentos de fidelidade, respeito e estima; explicando que apesar 
do rei do Congo pedir padres, só o fazia para ser presenteado, não os fazendo respeitar pelo povo, roubando-os 
e querendo receber sacramentos sem deixar os usos e costumes gentílicos, levando à desistência dos 
missionários.  
Anexo: ofício. 
Obs.: a 2.ª via do ofício apenas refere a falta de fazendas e as dificuldades no comércio; a 2.ª via corresponde ao 
n.º 2 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 82, doc. 52 e 53). 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6796.  1795, Setembro, 23, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João nomeando para ajudante de ordens do governador e capitão-general do 
reino de Angola, Felisberto Caldeira Brand Pontes, com a patente de sargento-mor de Infantaria agregado à 
primeira plana da Corte, quando voltasse a ela. 
Anexo: decretos (minutas). 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 31, 29 e 30. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6797.  1795, Setembro, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, Luís Pinto de Sousa Coutinho] sobre ter tomado posse do governo daquele 
reino a 6 de Outubro de 1790 e de nem sempre ter recebido respostas às cartas que enviara a Sua Majestade e à 
Secretaria de Estado, apesar de as mandar por duas vias para garantir que chegavam. 
Anexo: ofício. 
Obs.: a 2.ª via deste ofício corresponde ao ofício n.º 3 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 
82, doc. 52 e 53). 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 32 e 33. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6798.  1795, Setembro, 28, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João nomeando para cirurgião-mor de Benguela, João Feliciano de Araújo 
Soares, por três anos ou enquanto não fosse enviado sucessor, [cargo que já exercera e no qual fora rendido por 
Manuel António Pires Mota, e do qual se demitira]. 
Anexo: requerimento e carta particular. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 35 e 36. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6799.  1795, Outubro, 7, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) da rainha D. Maria [I] ordenando ao juiz de fora nomeado para a capitania de Benguela, 
Alberto António Pereira, que tirasse residência de todo o tempo do governo do governador de Benguela, 
Francisco Paim da Câmara e Ornelas, remetendo os autos da devassa, serrados e lacrados ao Conselho 
Ultramarino e escrevendo-lhe uma carta com o resumo da residência. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6800.  1795, Outubro, 7, Lisboa 
PROVISÕES (minutas) da rainha D. Maria [I] ao governador nomeado para Benguela, Alexandre José Botelho de 
Vasconcelos, e ao juiz de fora nomeado para a mesma capitania, Alberto António Pereira, ordenando-lhes como 
proceder em relação à devassa que mandara o juiz de fora de Angola e interino de Benguela, Jerónimo Caetano 
de Barros Araújo e Beça, fazer aos contrabandos e descaminhos praticados pelos governador e juiz de fora 
anteriores, Francisco Paim da Câmara e Ornelas, e António da Silva Lisboa, respectivamente. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6801.  1795, Outubro, 7, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) da rainha D. Maria [I] ao juiz de fora nomeado para Benguela, [Alberto] António Pereira, 
ordenando-lhe para avocar, tomar conhecimento, processar, pronunciar e sentenciar os demais réus acusados na 
devassa feita pelo juiz de fora de Angola e interino de Benguela, Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça, aos 
contrabandos e descaminhos praticados pelos governador e pelo juiz de fora de Benguela, respectivamente 
Francisco Paim da Câmara e Ornelas, e António da Silva Lisboa. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6802.  1795, Outubro, 7, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) da rainha D. Maria [I] ao juiz de fora nomeado para Benguela, Alberto António Pereira, 
ordenando-lhe que tirasse residência ao bacharel António da Silva Lisboa, pelo tempo que serviu como juiz de 
fora de Benguela, e aos seus oficiais, e que tirasse igualmente residência ao mesmo bacharel e aos seus oficiais, 
pelo tempo que serviu de provedor dos defuntos e ausentes; ordenando-lhe que nomeasse as pessoas aptas 
para as residências e que findas as mesmas enviasse separadamente cada uma deles, cerradas e lacradas. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6803.  1795, Outubro, 15, Queluz 
DECRETO (minuta) do príncipe [regente D. João] nomeando o tenente do Regimento de Cavalaria de Castelo 
Branco como ajudante de ordens do governador e capitão-general do reino de Angola, com patente de sargento-
mor de Cavalaria agregado à primeira plana da Corte, António Salinas de Benevides. 
Anexo: decreto (minuta). 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 42 e 44. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6804.  1795, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I] sobre o requerimento de Lopo de Sousa e Castro, que 
fora nomeado para capitão da guarda do governador e capitão-general do reino de Angola, [Manuel de Almeida e 
Vasconcelos], com soldo, solicitando confirmação da patente passada pelo mesmo governador. 
Anexo: requerimentos, carta patente, carta patente (cópia), aviso e pareceres. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 70, fl. 139v-140. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 45 e 20; cx. 81, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6805.  [post. 1795, Outubro, 18] 
REQUERIMENTO do porta-bandeira da 9.ª Companhia do 2.º Regimento de Armada Real, Joaquim José Xavier 
Leitão, à rainha [D. Maria I], solicitando ser despachado por seis anos como tenente num dos regimentos do reino 
de Angola, alegando que assentara praça voluntariamente pelo gosto que tinha de servir Sua Majestade e que 
servira oito anos sem qualquer nota. 
Anexo: atestação. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6806.  [ant. 1795, Outubro, 19] 
REQUERIMENTO do cadete do 2.º Regimento de Armada Real, António Xavier de Castro Sellir, à rainha [D. 
Maria I], solicitando ser despachado por seis anos como tenente de Granadeiros num dos regimentos do reino de 
Angola, alegando que assentara praça voluntariamente pelo gosto que tinha de servir Sua Majestade e que 
nunca estivera de baixa ou recebera nota 
Anexo: atestações.  
AHU-Angola, cx. 82, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6807.  [ant. 1795, Outubro, 20] 
REQUERIMENTO do cirurgião-mor nomeado para a capitania de Benguela, João Feliciano de Araújo Soares, à 
rainha [D. Maria I], solicitando carta patente do posto que ia servir, tal como se fizera a João António Damasceno, 
em vez de provisão, em virtude daquele posto não ser menor do que o de cirurgião-mor de um regimento. 
Anexo: parecer e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6808.  [ant. 1795, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO do cirurgião aprovado e natural do Rio de Janeiro, Inácio Joaquim de Paiva, à rainha [D. Maria 
I], solicitando o posto de cirurgião-mor do reino de Angola, alegando que o cirurgião actual, Manuel da Cruz, 
estava doente, idoso e pedira demissão, para além do suplicante ter os requisitos necessários e ter servido com 
honra, zelo e fidelidade no Regimento Auxiliar da ilha de Santa Catarina. 
Anexo: aviso, parecer, requerimentos 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 1190 / 1286 

 

6809.  [post. 1795, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO do porta-bandeira do Regimento de Infantaria de Lagos, Joaquim Rebelo da Fonseca Rosado, 
à rainha [D. Maria I], solicitando promoção ao posto de tenente em Angola, alegando que servia há dez anos com 
honra, zelo e desinteresse, que se aplicara nos Estudos da Matemática, que não haveria aumentos no seu 
regimento e que pertencia a uma família com quatro militares. 
Anexo: requerimento, certidões e atestação. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6810.  1795, Novembro, 11, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Luís Pinto de Sousa Coutinho, remetendo as segundas vias de ofícios já 
enviados; referindo que assentara praça de cadete a Francisco Osório do Amaral; dando conta da fuga de 
Benguela do espanhol Francisco Bermesso, que viera para aquele reino para se corrigir, tendo ficado em 
Benguela [a servir como escrivão da Fazenda], debaixo das ordens do governador da capitania, [Francisco] Paim 
[da Câmara e Ornelas]; reiterando a sua fidelidade. 
Anexo: relação. 
Obs.: corresponde ao ofício n.º 1 da relação junta. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 52 e 53. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6811.  [ant. 1795, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO do religioso da Congregação da Terceira Ordem de São Francisco, frei José de Jesus Maria 
Maciel, à rainha [D. Maria I], solicitando passaporte para qualquer porto da América e ajuda de custo para ir 
doutrinar os povos circunvizinhos ao reino de Angola, para o que já tinha o beneplácito do seu prelado. 
Anexo: autorização. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6812.  1795, Novembro, 27, Queluz 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Luís Pinto de Sousa [Coutinho] ordenando que não se 
pusesse impedimento à passagem para Angola de Manuel da Silva Coelho, que ia despachado como porta-
bandeira do Regimento de Infantaria daquele reino. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6813.  1795, Novembro, 30, Queluz 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Luís Pinto de Sousa [Coutinho] ao [governador 
e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, sobre Sua Majestade ter atendido às 
suas suplicas, nomeando um sucessor para o governo de Angola, que seguiria viagem no início da Primavera; 
afirmando que a rainha estava satisfeita com os serviços e prudência demonstrados pelo destinatário e que as 
muitas cartas que escreva tiveram toda a atenção e serviram para dar instruções ao seu sucessor; explicando 
que ficaria a cargo do novo governador a promoção dos oficiais de todos os corpos e o provimento das munições, 
petrechos e armazéns reais.  
Obs.: registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 179v-180. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6814.  1795, Dezembro, 2, Lisboa 
APONTAMENTOS do [nomeado para governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, 
acerca das necessidades de Angola no tocante à construção de uma fortaleza nas terras do Nambuangongo, 
entre os rios Dande e Encoge, à forma de comandar os presídios, à origem, natureza e condição dos que 
servissem na tropa, à constituição dos corpos militares, ao tipo de reforma dos militares que já não pudessem 
servir, às provisões necessárias à tropa, ao aumento dos soldos dos oficiais subalternos, à falta de um oficial 
engenheiro, à conveniência de haver um brigue para guardar as costas e evitar o contrabando, ao armamento, 
fardamento e munições necessárias à defesa, à definição das precedências e executantes nas juntas e conselhos 
militares, à confirmação das sentenças [máximas] dos conselhos de guerra, à jurisdição da Junta Criminal face à 
do ouvidor, à escolha do escrivão das legitimações, à aplicação de certas cartas régias, à falta de um oficial de 
secretaria ou escrivão em Benguela e à vantagem de ensinar ofícios mecânicos a escravos jovens como forma 
de colmatar a falta que faziam. 
Anexo: mapas. 
Obs.: juntaram-se relações do tenente-coronel Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, acerca dos oficiais que 
serviam na tropa do reino de Angola sem confirmação de patente e os respectivos soldos, atendendo a que 
chegado recentemente a Lisboa seria a pessoa indicada para dar estas informações ao novo governador a quem 
cabia a promoção dos oficiais, como se vê no ofício (minuta) de 30 de Novmbro de 1795.  
AHU-Angola, cx. 82, doc. 62 e 69; cx. 180, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6815.  1795, Dezembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I], sobre o requerimento do provido no posto de alferes 
da 2.ª Companhia de Granadeiros do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de São Paulo da Assunção 
do reino de Angola, Félix Venâncio de Figueiredo, solicitando confirmação da nomeação proposta pelo 
governador e capitão-general do reino de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, aquando da passagem a 
tenente da 1.ª Companhia, José Joaquim de Melo. 
Anexo: requerimentos, carta patente, aviso e parecer. 
Obs.: despacho assinado pelo príncipe regente D. João; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 70, fl. 
164-164v. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 63, 39 e 50. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6816.  1795, Dezembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I], sobre o requerimento do cirurgião-mor do reino de 
Angola, Manuel da Cruz, solicitando licença para regressar ao Reino, com sua mulher Maria Benedita, natural de 
Portugal que fora para Angola casada com Silvério de Morais Rego, que falecera, alegando servir naquele lugar 
há dez anos e ter adoecido gravemente devido ao clima. 
Anexo: parecer, certidões, aviso e requerimento (cópia). 
Obs.: despacho assinado pelo príncipe regente D. João; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 70, fl. 
164v-165. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 65 e 59. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6817.  1795, Dezembro, 28, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO de Bonifácio dos Santos Quaresma ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, queixando-se do desembargador e ouvidor-geral do reino de Angola, João Álvares de Melo, na causa 
que tivera com António Rodrigues de Moura, homem rico e negociante na praça [de Luanda], relativamente à 
quebra de um contrato de compra e venda de água de Inglaterra, atendendo a que a mesma não era da autoria 
de André Lopes de Castro.  
Anexo: autos e capilhas. 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6818.  [ca. 1795] 
RELAÇÃO de Alexandre da Silva Teixeira, sobre a viagem que fez à terra do Lovar [Luvale], a partir de Benguela, 
tendo partido a 23 de Dezembro de 1794 e atravessando o Bié; mencionando os sobas Anguruca, Caquinga, 
Quinhama, Canunga, os rios Quanza, Cutia, Munhango, Casave, Luena e Lhiambeje, as nações e povos 
Quibouço, Bundas e Muluas; descrevendo a geografia e os costumes do povo de Lovar. 
AHU-Angola, cx. 80, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6819.  1796, Janeiro, 2, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [príncipe 
regente D. João], em resposta à de 21 de Março de 1795, felicitando os príncipes pelo nascimento [de D. 
Francisco António Pio de Bragança]. 
Anexo: carta. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 3 e 7. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6820.  1796, Janeiro, 2, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, em resposta à carta 
régia de 21 de Março de 1795, dando conta da satisfação dos habitantes daquele reino pelo nascimento [de D. 
Francisco António Pio de Bragança]. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 4 e 7 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6821.  1796, Janeiro, 2, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre as 
competências e serviços dos militares, nomeadamente do coronel e comandante do Regimento de Infantaria, 
Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, do tenente-coronel Cristóvão José Pinheiro, do capitão de Infantaria 
Francisco António Pita [Bezerra de Alpoim e Castro], do capitão de Artilharia de Benguela, António José Regilde, 
do capitão de Artilharia de Luanda e comandante deste reino, Félix Xavier Pinheiro de Lacerda, do tenente de 
Artilharia António Manuel da Mata, do sargento-mor António Máximo de Sousa, dos ajudantes das ordens, José 
de Almeida de Tovar e Matias José de Almeida e do capitão tenente da Marinha, João do Canto e Castro 
Mascarenhas; dando conta da falta de gente hábil para ocupar os lugares de capitães-mores dos presídios e para 
substituir o coronel comandante; referindo as consequências da falta de eclesiásticos capazes de paroquiar as 
igrejas e a falta de vogais nos concelhos de guerra; queixando-se do [governador] e do escrivão da Provedoria da 
Fazenda Real de Benguela, respectivamente Francisco Paim [da Câmara e Ornelas] e Matias José de Andrade. 
Anexo: relação, portaria, ofício (parágrafo) e ofício. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 5, 2 e 8. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6822.  1796, Janeiro, 2, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, em resposta ao ofício 
de 3 de Fevereiro de 1795, sobre irem para o hospício dos missionários barbadinhos italianos, frei Tommaso da 
Citta di Castelo, frei Serafino da Aqui e frei Bruno de Antorna.  
Anexo: ofício e lembrete. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 6 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6823.  1796, Janeiro, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre ter executado 
a ordem de 8 de Maio, dando licença a Sebastião Gil Vaz Lobo para sair de Angola. 
Anexo: ofício e aviso (minuta). 
Obs.: aviso registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 177. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 9; cx. 81, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6824.  1796, Janeiro, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre ter recebido o 
aviso de 7 de Maio e os exemplares do decreto relativo ao estabelecimento de um Conselho de Almirantado para 
a boa administração da Marinha. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 10 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6825.  1796, Janeiro, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre o ofício de 16 
de Abril que lhe recomendava para providenciar o que fosse necessário à nau Santo António Polifeno, que fora 
ao estado da Índia e poderia fazer escala naquela costa. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 11 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6826.  1796, Janeiro, 20, São Filipe de Benguela 

OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela] Francisco Paim da Câmara e Ornelas, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre o ofício de Martinho de 
Melo e Castro, de 25 de Janeiro de 1791, lhe ordenar para vigiar o espanhol Francisco Bermeso e de como este 
escapara para o Rio de Janeiro na sumaca Inveja, a 3 de Outubro de 1795; dando conta que recebera o ofício de 
16 de Abril para providenciar o que fosse necessário à nau Santo António Polifeno, que fora ao estado da Índia e 
que poderia fazer escala naquela costa. 
Anexo: capilhas e ofício (cópia). 
Obs.: ofício (cópia) registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 131v. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 12; cx. 76, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6827.  1796, Janeiro, 21, Lisboa 

CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I] sobre o requerimento do ex-ajudante do Regimento de 
Infantaria na cidade de São Paulo do reino de Angola, José Maurício Rodrigues, solicitando para voltar a servir 
em Angola, no posto de sargento-mor que vagaria com a saída do tenente-coronel Cristóvão José Pinheiro de 
Vasconcelos. 
Anexo: atestações, requerimento, pareceres, informações e aviso. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 13; cx. 82, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6828.  1796, Janeiro, 22, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre as 
providências que tomara para a administração da casa e bens de António Martiniano José da Silva e Sousa, 
conforme carta régia de 7 de Dezembro de 1791. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 14 e 15. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6829.  1796, Janeiro, 22, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre as hostilidades 
dos potentados do sertão do presídio de Caconda aos vassalos de Portugal e de ter enviado um destacamento 
de homens e uma peça de artilharia, em virtude de Benguela ter poucas forças para enfrentar a situação. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 16 e 17. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6830.  1796, Janeiro, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 

CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos à rainha [D. 
Maria I], sobre o balanço da receita e despesa da Fazenda Real de Angola em 1795. 
Anexo: ofício. 
Obs.: anexou-se o ofício do governador dirigido ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Luís Pinto de 
Sousa Coutinho, pela semelhança dos documentos.  
AHU-Angola, cx. 83, doc. 18 e 19.  
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6831.  1796, Janeiro, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre o 
arrependimento dos inimigos e o envio de embaixadores a pedir perdão pela guerra do ano anterior e preparando 
o juramento de vassalagem; sobre a concorrência no comércio de escravos e a falta de navios para levar os 
escravos ao Brasil. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 21; cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6832.  1796, Janeiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I] sobre o requerimento do ex-alferes do Regimento de 
Infantaria de Angola, Rodrigo António Tavares, solicitando o posto de capitão de uma das companhias do mesmo 
regimento ou de comandante da fortaleza de São Francisco do Penedo, com a mesma patente, alegando os 
serviços prestados naquele reino e o prejuízo que tivera por não lhe ter sido confirmada a patente, conforme 
exigido na carta régia de 27 de Setembro de 1787. 
Anexo: requerimento, requerimento (cópia), certidão, carta patente, avisos e pareceres. 
Obs.: despacho assinado pelo príncipe regente D. João. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 23 e 22. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6833.  1796, Janeiro, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 
PORTARIA do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos nomeando 
os postos vagos no Regimento de Infantaria daquele reino, em conformidade com o decreto de 27 de Setembro 
de 1787; nomeou Inácio António de Almeida como tenente da 2.ª Companhia de Granadeiros, Nicolau das 
Necessidades Ribeiro como tenente da 1.ª Companhia de Granadeiros, Joaquim José Cardoso da Silva como 
ajudante, Pedro Maximiano Matoso como tenente da 10.ª Companhia, Bento Coelho da Silva como tenente da 9.ª 
Companhia, Luís António de Sousa como tenente da 3.ª Companhia, Francisco de Paula Mascarenhas como 
alferes da 10.ª Companhia, e António José da Silva como alferes da 2.ª Companhia. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6834.  [ant. 1796, Janeiro, 25] 
REQUERIMENTO do cirurgião-mor de Benguela, João Feliciano de Araújo Soares, à rainha [D. Maria I], 
solicitando segunda via da patente de confirmação daquele posto, no qual fora provido pelo governador de 
Angola, o barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: requerimento e carta patente.  
AHU-Angola, cx. 83, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6835.  1795, Janeiro, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do oficial maior [da secretaria do reino de Angola], João Vieira Carneiro, sobre os ofícios remetidos à 
Secretaria de Estado [da Marinha e Ultramar], pelo porto da Bahia, no bergantim Minerva Nossa Senhora do 
Amparo e Onze Mil Virgens, de que era mestre Francisco António da Silva. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6836.  1796, Fevereiro, 2, [Fortaleza de São Francisco do Penedo] 
OFÍCIO do coronel do Regimento de Infantaria de Angola, Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão, Luís Pinto de Sousa Coutinho], remetendo mapas 
sobre o estado do regimento e da Fortaleza de São Francisco do Penedo; dando conta da falta que fazia o 
comandante de Artilharia, Félix Pinheiro de Lacerda, que fora convalescer a Lisboa, e sugerindo que fosse 
nomeado para substituir o tenente-coronel Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos. 
Anexo: mapas. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6837.  1796, Fevereiro, 6, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre a demora na 
partida do navio que iria levar os ofícios daquele reino, dando conta da chegada do juiz de fora Félix Correia de 
Araújo. 
Anexo: ofício. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6838.  [ant. 1796, Fevereiro, 20] 
REQUERIMENTO do coronel de Infantaria auxiliar de Massangano, Anselmo da Fonseca Coutinho, à rainha [D. 
Maria I], solicitando que ninguém lhe negasse os privilégios concedidos aos coronéis, como o de trazer sempre a 
farda do seu uniforme, já que alguns governadores duvidavam daquela graça.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6839.  [ant. 1796, Março, 2] 
REQUERIMENTO do sargento-mor comandante do Terço da Ordenança do reino de Angola, José de Abreu 
Castelo Branco Pimentel, à rainha [D. Maria I], solicitando patente de confirmação do posto em que fora provido 
pelo governador e capitão-general Manuel de Almeida e Vasconcelos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6840.  1796, Março, 3, Lisboa 
OFÍCIO do Bispo do reino de Angola, Luís [de Brito Homem] ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 1.º 
visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre o estado da Igreja em Angola, Benguela, Congo e 
Guiné; queixando-se da diminuição da propagação da fé, do aumento de superstições e do culto de outras 
religiões, da depravação dos costumes, do roubo e profanação de ornamentos e imagens; apontando como 
razões a inexistência de sacerdotes e missionários competentes e em número para cobrir o território e a falta de 
um seminário que garantisse a fé e os bons costumes; fazendo uma resenha história da presença da Igreja nos 
territórios ultramarinos portugueses e do papel dos reis portugueses; referindo que o legado do negociante 
Gaspar Álvares, em 1623, aos Jesuítas, deveria ter sido usado para fazer o seminário e sugerindo como poderia 
a Fazenda Real sustentar o dito seminário. 
Anexo: capilha. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6841.  1796, Março, 5, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, remetendo por 
Pernambuco as segundas vias dos ofícios que enviara pela Bahia, e juntando outros. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6842.  1796, Março, 5, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre a chegada da 
nau inglesa Salisbury, comandada por William Michael, com destino à Jamaica; informando que o comandante 
inglês dera notícias da Europa e de não se ter cruzado com navios francesas ou de outra nação, excepto as 
inglesas que tinham chegado ao porto de Quitungo. 
Anexo: ofício e bilhete. 
Obs.: bilhete em inglês. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6843.  1796, Março, 5, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre ter executado 
o alvará de 20 de Junho de 1795 que elevava o Conselho do Almirantado à dignidade de Tribunal Régio e ter 
informado o primeiro-tenente de Artilharia João Pedro Ferreira, marido de Maria do Carmo, da licença recebida 
para se retirar para Portugal.  
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 2 da relação anexa ao AHU_CU_001, Cx.  D.  (antiga AHU-Angola, cx. 83, doc. 46). 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6844.  [post. 1796, Março, 10, São Paulo da Assunção de Luanda] 

REQUERIMENTO do tenente de Granadeiros do Regimento de Infantaria do reino de Angola, Rodrigo António 
Tavares à rainha [D. Maria I], solicitando o provimento no posto de capitão daquele regimento, atendendo aos 
bons serviços prestados, ao facto de ser filho do brigadeiro Manuel António Tavares e ter sido prejudicado 
aquando da promoção do tenente José Cândido a capitão do mesmo regimento, uma vez que este tinha menos 
antiguidade que o suplicante.  
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6845.  [post. 1796, Março, 16] 

REQUERIMENTO do sargento-mor da Ordenança, negociante assistente em São Filipe de Benguela, João Pedro 
Barrocas, à rainha [D. Maria I], solicitando a legitimação de quatro filhas naturais que com ele viviam, filhas de 
Lucrécia Maria, Perpétua Feliciana e de Joana Antónia, todas mulheres solteiras. 
Anexo: escritura de perfilhação e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6846.  [ant. 1796, Abril, 7] 

REQUERIMENTO de Duarte Feliz da Cunha Azambuja, à rainha [D. Maria I], solicitando o provimento no lugar de 
fiel do sal de Angola e Benguela, em virtude dos serviços prestados no regimento da Moita e em Mazagão, sem 
nunca ter recebido remuneração. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 1197 / 1286 

 

6847.  [post. 1796, Abril, 12] 
REQUERIMENTO de Joaquim Frederico Schiassi, à rainha [D. Maria I], solicitando ir com o governador nomeado 
para Angola e lá servir no posto de tenente ou de alferes do regimento, alegando os bons serviços prestados no 
Regimento de Lippe, sob o comando do [marechal de campo dos exércitos] Diogo Soares de Noronha. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6848.  1796, Maio, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre os negros 
Vitoriano Pedro e Mateus António Jacques, educados no Seminário da Caridade dos Órfãos em Lisboa, terem 
chegado na corveta Nossa Senhora da Conceição e Senhor Jesus dos Navegantes, senhorio do negociante da 
Praça de Lisboa, José António Pereira, embarcação que ia negociar escravos a Cabinda. 
Anexo: ofício e aviso (minuta). 
Obs.: n.º 5 da relação anexa ao AHU_CU_001, Cx. D. (antiga AHU-Angola, cx. 83, doc. 46) e ao n.º 2 da relação 
anexa ao AHU_CU_001, Cx. D. (antiga AHU-Angola, cx. 83, doc. 69 e 70); aviso registado em 
AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 180-180v. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 42 e 44; cx. 82, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6849.  1796, Maio, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre ter executado 
o aviso de 4 de Agosto que dispensava José António Pereira das fianças dadas aos escravos saídos do porto de 
Cabinda [no navio Correio de Angola, em direcção ao Maranhão e apo Pará] e informando os negociantes da 
praça de Luanda que os escravos que exportassem dos portos de Mulembo seriam isentos de direitos reais. 
Anexo: ofício e aviso (minuta). 
Obs.: n.º 4 da relação anexa ao AHU_CU_001, Cx.  D.  (antiga AHU-Angola, cx. 83, doc. 46) e n.º 3 da relação 
anexa ao AHU_CU_001, Cx. D. (antiga AHU-Angola, cx. 83, doc. 69 e 70); aviso registado em 
AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 178-178v. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 43 e 45; cx. 82, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6850.  1796, Maio, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, congratulando-se 
com o facto do aviso de 30 de Novembro de 1795 aprovar os seus serviços e conduta, permitindo-lhe regressar a 
Portugal. 
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 1 da relação anexa ao AHU_CU_001, Cx. D. (antiga AHU-Angola, cx. 83, doc. 69 e 70). 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6851.  1796, Maio, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, remetendo vários 
ofícios na embarcação que seguia para a Bahia com escravos. 
Anexo: relação. 
Obs.: n.º 6 da relação dos ofícios executada pelo oficial maior João Vieira Carneiro.  
AHU-Angola, cx. 83, doc. 47 e 48. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6852.  1796, Maio, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA PARTICULAR do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos 
ao seu primo e [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho], agradecendo a nomeação de um sucessor para o governo de Angola, conforme o aviso de 30 de 
Novembro de 1795. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6853.  [ant. 1796, Maio, 10] 

REQUERIMENTO do capitão Manuel da Rocha Pinto, à rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação da carta 
patente pela qual o governador e capitão-general  de Angola Manuel de Almeida e Vasconcelos o nomeara como 
capitão de uma das dez companhias do terço de Ordenança daquele reino. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6854.  [ant. 1796, Maio, 30] 

REQUERIMENTO do capitão de moradores do presídio de Caconda, Tomás da Costa de Miranda, à rainha [D. 
Maria I], solicitando a confirmação da carta patente [passada pelo governo provisório]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6855.  1796, Junho, 4, Lisboa 

CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I] sobre o regimento do governo de Benguela solicitado 
pelo provido no cargo, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, tendo dado parecer o ex-governador de Angola, 
barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: pareceres, requerimento, requerimentos (cópias), consulta, ofícios, avisos, proposta, lista e alvarás de 
regimento (cópias), regimento. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 30, 41, 58 e 72; cx. 180, doc. 96; cx. 82, doc. 40 e 60; cx. 84, doc. 27, cx.93-A, doc. 11 
e ? 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6856.  1796, Junho, 9, Lisboa 

PARECER do Concelho Ultramarino sobre o requerimento do tenente-coronel do Regimento de Infantaria do 
reino de Angola, Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, que solicitava ser tenente-coronel em qualquer 
Regimento de Infantaria de Portugal ou coronel em qualquer Regimento de Infantaria das capitanias da América, 
atestando os bons serviços prestados, a robustez e a idade. 
Anexo: requerimentos, aviso, instrumento em pública forma. 
Obs.: a portaria refere também o requerimento de Francisco Lopes Calheiros.  
AHU-Angola, cx. 83, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6857.  1796, Junho, 10, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO [do ex-sargento-mor do Terço de Auxiliares do reino de Angola] Martinho Teixeira de Mendonça, ao 
[governador da capitania do Grão-Pará], Francisco [Maurício] de Sousa Coutinho, sobre os seus requerimentos 
não terem resposta, apesar da acção dos procuradores Manuel Rodrigues de Sá Viana e do coronel Manuel 
António Tavares, pedindo a protecção do interlocutor, irmão do secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Rodrigo de Sousa Coutinho. 
Anexo: certidão, 2 lembretes deslocados, um sobre António Teles de Meneses e outro sobre se lavrarem com ou 
sem soldo as partes dos sargentos-mores 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6858.  1796, Junho, 13, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João confirmando as nomeações dos oficiais que serviam por comissão no 
reino de Angola, conforme a proposta do governador e capitão-general, constantes na relação assinada pelo 
secretário de estado da Marinha e Ultramar, Luís Pinto de Sousa [Coutinho]. 
Anexo: relação e cartas patentes. 
Obs.: anexaram-se as cartas patentes dos nomeados: alferes da 2.ª Companhia de infantaria, António José da 
Silva, alferes da 7.ª Companhia de infantaria, José Rodrigues Vaz, tenente da companhia de infantaria do 
presídio de Massangano, Miguel de Jesus de Abreu, alferes da companhia de infantaria do presídio de Ambaca, 
Narciso José de Góis, capitão da 9ª companhia de infantaria, Custódio Simões da Silva Coutinho, tenente da 4.ª 
Companhia de granadeiros, Nicolau das Necessidades Ribeiro, alferes da 8.ª Companhia de infantaria, Alexandre 
José de Almeida, alferes da companhia de infantaria do presídio de Benguela, Manuel José de Oliveira, alferes da 
9ª companhia de infantaria, António Velasco Galiano, alferes da companhia de infantaria do Novo Redondo, 
Fernando da Silva Correia, alferes da companhia de infantaria do presidio de Caconda, João Pinto de Sousa, 
tenente do esquadrão de cavalaria, António de Melo da Cunha, tenente da 7.ª Companhia de infantaria, Vicente 
Ferreira de Araújo, capitão da 10.ª Companhia de infantaria, João da Costa Frade, alferes da companhia de 
infantaria do presídio de Muxima, Fernando Henriques da Piedade, segundo- tenente da Companhia de Artilharia 
de Benguela, José Luís das Neves Miranda, capitão de infantaria comandante da fortaleza de São Pedro da 
Barra, Domingos Plácido da Silva, alferes da 6.ª Companhia de infantaria, José Vieira Carneiro, tenente da 
companhia de infantaria do presídio das Pedras de Pungo Andongo, Joaquim Xavier, alferes da 4.ª Companhia 
de granadeiros, Joaquim de Araújo Rocha, alferes da 3.ª Companhia de infantaria, Luís António de Sousa, 
tenente da companhia de infantaria do presídio de Ambaca, Manuel de Sousa, alferes da companhia de infantaria 
do presídio de Cambambe, Lourenço Joaquim de Santa Ana, tenente da 9.ª Companhia de infantaria, Bento 
Coelho da Silva, primeiro-tenente do esquadrão de cavalaria, Manuel José Botelho Ferreira, tenente da 
companhia de infantaria do presídio de Caconda, Manuel Vaz Vieira, alferes da 1.ª Companhia de infantaria, 
Manuel Bernardo Carneiro, alferes da 10.ª Companhia de infantaria, Francisco de Paula Mascarenhas, alferes da 
companhia de infantaria do presídio de Encoge, tenente da companhia de infantaria do presídio de Cambambe, 
José Joaquim de Melo, tenente da companhia de infantaria do presídio da Pedra de Encoge, Manuel Francisco 
da Silva, alferes do esquadrão de cavalaria, José Joaquim de Figueiredo, tenente da 1.ª Companhia de infantaria, 
António João de Meneses, tenente da 6.ª Companhia de infantaria, Rodrigo António Tavares. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 63; cx. 84, doc. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6859.  [ant. 1796, Junho, 15] 

REQUERIMENTO do ex-cirurgião-mor do reino de Angola, Miguel Ribeiro da Fonseca, à rainha [D. Maria I], 
solicitando a devolução dos papéis que entregara com o requerimento onde pedira remuneração pelos seus 
serviços. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6860.  1796, Junho, 15, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João confirmando as nomeações nos postos vagos do Regimento de Infantaria 
do reino de Angola, conforme a proposta do governador e capitão-general e constantes na relação assinada pelo 
secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra e secretário de estado da Marinha e Ultramar, Luís 
Pinto de Sousa [Coutinho]. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6861.  1796, Junho, 16, Lisboa 
OFÍCIO do Intendente Geral da Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, 1.º visconde de Balsemão], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre a prisão do ex-tenente do Regimento 
de Infantaria daquele reino, Graciano Teotónio Gurgel de Vasconcelos e Alquete, que fugira da Bahia a bordo do 
navio Flores do Mar, ao invés de ir para Moçambique, onde iria cumprir pena por toda a vida pela morte do 
tenente auxiliar Alexandre Mesquita Cardoso. 
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6862.  1796, Junho, 18, São Paulo [da Assunção] de Luanda 
CARTA do ouvidor-geral do reino de Angola, João Álvares de Melo, à rainha [D. Maria I], sobre a veracidade dos 
autos de serviço apresentados no requerimento do capitão de Infantaria, Eusébio Catela de Lemos.  
Anexo: autos dos papéis de serviços, relações e lembrete. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6863.  1796, Junho, 18, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, remetendo os ofícios 
pela [corveta Nossa Senhora da Natividade e São Francisco Xavier, de que era mestre Bernardo da Silva 
Medões], que ia para Pernambuco com armação de escravos.  
Anexo: relação. 
Obs.: n.º 5 da relação anexa executada pelo oficial maior João Vieira Carneiro.  
AHU-Angola, cx. 83, doc. 69 e 70. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6864.  1796, Junho, 18, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA PARTICULAR do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos 
ao seu primo e [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão, Luís Pinto de Sousa 
Coutinho], reiterando a sua amizade e gratidão, enaltecendo o empenho do primo na percussão pelo bem da 
Nação e aconselhando-o a zelar pela saúde. 
Anexo: capilha. 
AHU-Angola, cx. 83, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6865.  1796, Junho, 18, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos à rainha [D. 
Maria I], sobre o capitão de Granadeiros Eusébio Catela de Lemos ir para Lisboa, conforme a provisão de 19 de 
Maio de 1795; remetendo os papéis de serviço do coronel de Auxiliares de Massangano, Anselmo da Fonseca 
Coutinho, [vistos e examinados pelo ouvidor-geral do reino de Angola, João Álvares de Melo]; dando conta da 
ratificação da vassalagem do dembo Nambuangongo e das vantagens da paz que se vivia com os mutemos.  
Anexo: carta, relação, requerimentos, mandados, escrito, autos, atestações, certidões, instrumentos em pública 
forma e mandados.  
AHU-Angola, cx. 83, doc. 68; cx. 85, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6866.  1796, Junho, 18, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa Coutinho, remetendo o termo 
de juramento de fiel vassalo e obediência do dembo Nambuangongo e dos seus súbditos em consequência do 
conflito armado de 1783; informando que apesar da demora do pedido de perdão, a paz era essencial com as 
nações dos Mutemos, porque a vizinhança era grande e de lá viria muito negócio a Luanda.  
Anexo: termo de vassalagem. 
AHU-Angola, cx. 60, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6867.  1796, Junho, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do ouvidor-geral do reino de Angola, João Álvares de Melo à rainha [D. Maria I], sobre a residência que 
tirou ao bacharel e provedor dos defuntos e ausentes, resíduos e capelas da cidade de São Paulo da Assunção 
de Luanda, Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça, atestando a sua conduta, rectidão e probidade.  
AHU-Angola, cx. 83, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6868.  1796, Julho, 9, Lisboa 
OFÍCIO do [oficial maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João Gomes de Araújo ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre os soldos de coronel de Cavalaria 
requeridos pelo barão de Moçâmedes [José de Almeida e Vasconcelos], quando regressou do governo de 
Angola.  
Anexo: lembrete e informação e mandado (cópia). 
Obs.: doc. incompleto. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6869.  1796, Julho, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I], sobre a carta do governador e capitão-general do 
reino de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos de 23 de Janeiro de 1796, remetendo os mapas das forças 
militares daquele reino, e queixando-se da exaustão dos armazéns reis, da falta de petrechos, de fardamento e 
meias fardetas para o pagamento dos presídios, e do elevado preço de géneros.  
Anexo: ofícios, ofício (cópia), mapas, relações, parecer, carta, carta (cópia), lembrete, e portaria. 
Obs.: m. est.; juntaram-se os ofícios do governador para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho, da mesma data, face à semelhança. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 8 e 7; cx. 83, doc. 20 e 1. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6870.  1796, Julho, 27, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao ministro e secretário de estado 
dos Negócios Estrangeiros, da Guerra e do Ultramar, Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre a escassez de tropa 
da guarnição, pedindo quatro companhias de Infantaria e Artilharia, comandadas por um sargento-mor, mais 
oficiais e artilheiros, e um corpo de cavalos, comandado por um subalterno.  
AHU-Angola, cx. 84, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6871.  1796, Julho, 27, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao ministro e secretário de estado 
dos Negócios Estrangeiros, da Guerra e do Ultramar, Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre a sua tomada de 
posse a 15 de Maio, a prisão do seu antecessor, Francisco Paim da Câmara e Ornelas, o sequestro dos bens 
pelo juiz de fora Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça, e o resultado do sequestro e da devassa o 
obrigarem a informar o vice-rei do Brasil [2.º conde de Resende, José Luís de Castro]; referindo a ruína e a 
escassez de meios da fortaleza, dos quartéis, das prisões e dos armazéns, a falta de munições de guerra e dos 
petrechos que em 1791 foram reparar ao reino, o estado das companhias de Artilharia e Infantaria, das 
corporações de auxiliares brancos e de pretos, da fábrica de telha e tijolo e remetendo uma relação da população 
da cidade; referindo a representação que fizera a 9 de Junho de 1795, a falta de casas nas salinas a Norte, de 
professores, cirurgião e médico, pedindo o envio de 80 casais pardos do Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco; 
dando conta que o comércio era activo mas perigoso pelo atrevimento dos sobas, e que dali apenas se exportava 
escravos, marfim e cera; queixando-se que os dízimos não davam para as despesas diárias, que a Fazenda Real 
não contribuía para a botica ou o hospital e que a igreja só tinha um vigário velho e doente, morrendo muita gente 
sem sacramentos; afirmando que a redução no pagamento dos serventes fazia fugir a gente enviada pelos sobas 
vassalos e se obrigavam os negociantes e os moradores a usar os seus escravos;  
Anexo: mapas, ofícios (cópias), autos de sequestro, portaria (cópia), relações e provisões (cópias). 
Obs.: ver plantas em AHU_CARTm_001_D. 283 a 287. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 14-A, 10, 12, 13, 14 e 20; cx. 83, doc. 52, 53, 54, 55, 57, 62, 66 e 67; cx. 85, doc. 28; 
cx. 89, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6872.  1796, Julho, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos à rainha [D. 
Maria I] sobre a devassa que o juiz de fora interino de Benguela, Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça, 
fizera aos descaminhos praticados pelo ex-governador de Benguela, Francisco Paim da Câmara e Ornelas, pelo 
juiz de fora António da Silva Lisboa e outros; afirmando que ele e o actual governador de Benguela haviam 
cumprido as ordens de prisão do juiz de fora e do ex-governador, sendo o primeiro preso na fortaleza de São 
Miguel e o outro na fortaleza de São Francisco do Penedo, para serem enviados para a Cadeia do Limoeiro; 
dando conta que os restantes réus foram libertados e que o juiz de fora embarcara naquele dia na galera Minerva 
para o Rio de Janeiro, à responsabilidade do mestre José Francisco Martins.  
Anexo: recibo. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 15 e 16. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6873.  1796, Julho, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre a chegada de 
três religiosos degredados, um crúzio, D. Pedro de Nossa Senhora, e um jerónimo, frei José Xavier Pereira 
Valente, que iriam para o convento dos Carmelitas Descalços, e outro que sendo da Terceira Ordem da 
Penitência seria recolhido pelo seu prelado, acompanhados de um aviso da Secretaria de Estado e de um ofício 
do intendente da polícia [Diogo de Pina Manique]. 
Anexo: lembrete, ofícios (cópias) e avisos (cópias). 
Obs.: é mencionado nos documentos em anexo o degredado José Maria da Cunha Riegi Letre.  
AHU-Angola, cx. 84, doc. 18; cx. 82, doc. 55 e 56. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6874.  1796, Julho, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre a quase 
extinção da fazenda da Índia e a diminuição da exportação da escravatura para o Brasil. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6875.  1796, Julho, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre ter prendido 
na fortaleza de São Miguel o ex-juiz de fora de Benguela, António da Silva Lisboa, tendo-o enviado para o Rio de 
Janeiro na galera Minerva, de que era mestre José Francisco Martins; afirmando que o governador de Benguela, 
Alexandre José Botelho [de Vasconcelos] mandara preso para Luanda o seu antecessor, Francisco Paim da 
Câmara e Ornelas, porque não havia navios em Benguela que fossem para Pernambuco; dando conta que o 
preso estivera na fortaleza de São Francisco do Penedo, e que ele signatário tivera de pagar a sua subsistência 
porque o sequestro de bens deixara o preso sem nada. 
Anexo: provisão (cópia).  
AHU-Angola, cx. 84, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6876.  1796, Agosto, 19, Lisboa 
PARECER do Concelho Ultramarino sobre o requerimento do tenente-coronel do Regimento de Infantaria do 
reino de Angola, Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, solicitando confirmação da carta patente de tenente-
coronel em que servia desde 1787, aquando da promoção de Manuel António Tavares, alegando que fizera o 
pedido antes mas que os documentos originais estavam em casa do secretário de Estado, Martinho de Melo e 
Castro. 
Anexo: requerimento e parecer. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6877.  [ant. 1796, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO do provido no posto de alferes do presídio de Pedras de Pungo Andongo, Pedro Muzi de 
Barros, à rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação da carta patente. 
Anexo: pareceres e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6878.  [ant. 1796, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da guarda do governador de Angola, Lopo de Sousa e Castro, 
à rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação da carta patente passada pelo governador e capitão-general do 
reino de Angola [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6879.  1796, Agosto, 27, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João confirmando as nomeações dos oficiais que estavam a servir por 
comissão no reino de Angola, conforme a proposta do governador e capitão-general daquele reino, Manuel de 
Almeida e Vasconcelos, constantes na relação assinada pelo secretário de estado da Marinha e Ultramar, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho. 
Anexo: relação e cartas patentes. 
Obs.: juntaram-se as cartas patentes dos nomeados para tenente do regimento de infantaria, João de Sousa de 
Oliveira, alferes do esquadrão de cavalaria, Francisco Xavier de Sousa Brum, primeiro-tenente da Companhia de 
Artilharia, João Pedro, alferes do regimento, António Fernandes, capitão-mor da Huila, Francisco Inácio de Mira, 
alferes da companhia que vagou com o falecimento de Lourenço Matoso de Menezes, Matias José Lopes, 
capitão de auxiliares da companhia que vagou com o falecimento de Lourenço Matoso de Meneses, Joaquim 
José da Silva. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 26, 50, 73, 90, 95, 96, 97 e 98. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6880.  1796, Setembro, 5, Queluz 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa 
[Coutinho], ao [presidente do Conselho Ultramarino] conde de Resende, [D. António José de Castro], para que se 
consultassem os requerimentos de António Joaquim Coelho. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6881.  [ant. 1796, Setembro, 22] 
REQUERIMENTO do tenente da 5.ª Companhia de Granadeiros do reino de Angola, Inácio António de Almeida 
Pérsia, à rainha [D. Maria I], solicitando licença para regressar a Portugal, alegando motivos de saúde e já ter 
excedido o tempo de serviço exigido. 
Anexo: requerimentos e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D. 

 
6882.  1796, Setembro, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre a 
desobediência dos régulos no sertão de Caconda e a perseguição que lhes fez o pequeno exército comandado 
pelo capitão de Artilharia da Companhia de Benguela, António José Regilde, tendo destruído as suas habitações 
em Quipaças; dando conta que um dos potentados rebeldes já pedira perdão, jurara fidelidade e juntara-se 
àquela expedição. 
Obs.: n.º 9 da relação anexa ao AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 84, doc. 46 e 48). 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D. 

 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 1204 / 1286 

 

6883.  1796, Setembro, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre ter 
embarcado na galera Emulação, para Pernambuco, o ex-governador de Benguela, Francisco Paim da Câmara e 
Ornelas, para ser enviado para Lisboa, conforme as ordens e a comunicação do actual governador Alexandre 
José Botelho [de Vasconcelos]; dando conta que os documentos e o auto de sequestro iam entregues ao tenente 
de Granadeiros, Inácio António de Almeida Pérsia, que regressava a Portugal devido a graves moléstias.  
Anexo: recibo. 
Obs.: n.º 7 da relação anexa ao AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 84, doc. 46 e 48). 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 30 e 45. 
AHU_CU_001, Cx. D. 

 
6884.  1796, Setembro, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre o aviso de 19 
de Setembro remeter o alvará a favor das baldeações, beneficiando o comércio e a navegação da Ásia, e 
derrogando o alvará de 1789. 
Obs.: n.º 8 da relação anexa ao AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 84, doc. 46 e 48). 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D. 

 
6885.  1796, Setembro, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre ter executado 
as ordens relativas à sentença do ex-coronel do Regimento de Infantaria, Manuel António Tavares. 
Obs.: n.º 6 da relação anexa ao AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 84, doc. 46 e 48). 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D. 

 
6886.  1796, Setembro, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre o ofício de 26 
de Fevereiro remeter ordens acerca da indumentária dos oficiais e tropa daquele exército. 
Obs.: n.º 3 da relação anexa ao AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 84, doc. 46 e 48). 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D. 

 
6887.  1796, Setembro, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 

CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos à rainha [D. 
Maria I] sobre ter informado a 28 de Julho da execução das ordens relativas à prisão e envio para a cadeia do 
Limoeiro do ex-juiz de fora de Benguela, António da Silva Lisboa e do ex-governador de Benguela, Francisco 
Paim da Câmara e Ornelas.  
AHU-Angola, cx. 84, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. D. 

 
6888.  1796, Setembro, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre o aviso de 26 
de Outubro acerca da licença que tiveram para regressar a Portugal os capitães de Cavalaria José de Almeida 
Tovar e Matias José de Almeida, e o tenente António de Melo e Meneses. 
Obs.: n.º 5 da relação anexa ao AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 84, doc. 46 e 48). 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6889.  1796, Setembro, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre o exame que 
deveria fazer às ordens daquele reino de forma a avaliar se o actual governador de Benguela, Alexandre José 
Botelho de Vasconcelos, que outrora ali servira como capitão de Cavalaria deveria receber os soldos do tempo 
que foi capitão de cavalos.  
Anexo: ofício. 
Obs.: n.º 4 da relação anexa ao AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 84, doc. 46 e 48); juntou-se o ofício de 13 de 
Junho de 1795, do tesoureiro-geral das tropas da corte e província da Estremadura, Alexandre Pegado Mexia 
Roda São Martinho, em virtude de fazer parte do processo. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 36; cx. 82, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D. 

 
6890.  1796, Setembro, 30, Lisboa 

OFÍCIO do Bispo de Angola, Luís [de Brito Homem] ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Rodrigo de 
Sousa Coutinho, remetendo as providências que dirigia ao príncipe regente para colmatar a falta de ministros e o 
desamparo da Igreja de Angola. 
Anexo: capilha e providências. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. D. 

 
6891.  1796, Setembro, 30, Queluz 

DECRETO do príncipe regente D. João nomeando o primeiro-tenente do corpo de engenheiros, Justino José de 
Andrade como sargento-mor daquele corpo para ir servir no reino de Angola, por tempo de seis anos. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6892.  1796, Outubro, 3, Lisboa 

OFÍCIO do Bispo de Angola, Luís [de Brito Homem] ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Rodrigo de 
Sousa Coutinho, remetendo duas cartas à rainha [D. Maria I], uma sobre necessitar de receber as côngruas 
desde a sua confirmação em 1791 para poder embarcar para Angola e outra propondo o padre José Eusébio da 
Silveira Galvão para chantre de Angola e os clérigos Manuel de Almeida Cairrão e Francisco Pereira de Castro 
para os dois canonicatos daquele bispado, pedindo para levar vinte sacerdotes e para que fosse dada ajuda de 
custo a frei Bernardo de Lamego Tavares, que se oferecia a ir como voluntário. 
Anexo: cartas. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 43 e 44. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6893.  1796, Outubro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos à rainha [D. 
Maria I], sobre já ter informado a 24 de Setembro do embarque do ex-governador de Benguela, Francisco Paim 
da Câmara e Ornelas, para Pernambuco, com os documentos do sequestro enviados pelo actual governador de 
Benguela, [Alexandre José Botelho de Vasconcelos], remetendo agora a relação da despesa feita com o preso. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6894.  1796, Outubro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], remetendo os 
documentos referidos no oficio de 29 de Agosto, juntando a relação da despesa que tivera com o [ex-governador 
de Benguela], Francisco Paim [da Câmara e Ornelas]; informando do naufrágio de duas corvetas vindas do Rio 
de Janeiro, uma perto de Luanda, outra em Cabo Negro, e do prejuízo do negociante da praça de Lisboa, José 
António Pereira, com a galera Espera Dinheiro, em virtude da fuga de escravos e dos roubos que cometeram. 
Anexo: relações. 
Obs.: n.º 2 da relação anexa. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 46 e 48. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6895.  1796, Outubro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 

CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre as 
informações que recolheu na Junta da Fazenda Real e na Casa da Misericórdia de Angola acerca do 
requerimento do missionário e menor observante da província dos Algarves, frei João de Nossa Senhora do 
Loreto Costa, que solicitava o remanescente do pagamento do tempo que servira voluntariamente naquele reino, 
alegando que lhe fora prometido a capelania do regimento.  
Anexo: ofício, informações, certidão, aviso (cópia), requerimento e atestações. 
Obs.: n.º 1 de relação desconhecida e n.º 2 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 84, doc. 104 e 
105). 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 47 e 41. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6896.  1796, Outubro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 

CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], reiterando a 
informação acerca do naufrágio de duas corvetas vindas do Rio de Janeiro, uma perto de Luanda, outra em Cabo 
Negro, e do prejuízo do negociante da praça de Lisboa, José António Pereira, com a sua galera Espera Dinheiro, 
em virtude da fuga de escravos e dos roubos que cometeram. 
Obs.: n.º 3 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 84, doc. 104 e 105). 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6897.  1796, Outubro, 5, Queluz 

OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar cessante, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa 
[Coutinho], ao [novo secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo os 
requerimentos [do cadete Fernando Luís Pereira de Miranda Palha e do guarda-marinha da Real Armanda, Luís 
de Sousa Malheiro de Meneses Cardoso] e o ofício do governador nomeado para o reino de Angola, Miguel 
António de Melo, [de 30 de Setembro de 1796, propondo os oficiais para os postos vagos em Angola e para a 
reforma, referindo a incapacidade de servir do capitão Félix Xavier Pinheiro de Lacerda e as competências do 
coronel Paulo José Pinheiro de Lacerda, do coronel Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, do tenente-coronel 
Manuel Velasco Galiano, dos capitães Vicente António de Oliveira, António José Regilde e João António Tavares, 
do primeiro tenente Justino José de Andrade, dos cadetes António Joaquim Correia Monção e Fernando Luís 
Pereira de Miranda Palha, do oficial José Maurício Rodrigues, do guarda-marinha Luís de Sousa Malheiro de 
Meneses Cardoso]; informando que poderia promover os indivíduos propostos e que o serviço e as doenças 
daquele reino justificavam a nomeação de oficiais supranumerários; dando conta que outros tinham sido providos 
pelo decreto de 6 de Setembro e que António Joaquim Correia Monção fora despachado como primeiro tenente 
de Artilharia. 
Anexo: ofícios, requerimentos 
AHU-Angola, cx. 82, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6898.  1796, Outubro, 10, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João confirmando a nomeação das pessoas propostas pelo governador e 
capitão-general de Angola, D. Miguel António de Melo, para o Regimento de Infantaria daquele reino, conforme 
relação assinada pelo secretário de estado da Marinha e Ultramar, Rodrigo de Sousa Coutinho. 
Anexo: relação, decreto e cartas patentes. 
Obs.: juntaram-se as cartas patentes de reforma do coronel do Regimento de Infantaria Paulo José [i.e Martins] 
Pinheiro de Lacerda e do capitão de Artilharia Félix Xavier Pinheiro de Lacerda, e a de promoção do capitão do 
Regimento de Artilharia Vicente António de Oliveira a tenente-coronel do Regimento de Infantaria; não se 
encontraram as cartas patentes relativas à promoção do tenente-coronel Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos 
a coronel, do sargento-mor António Velasco Galiano a governador da fortaleza de São Francisco, do capitão de 
Artilharia de Benguela António José Regilde a sargento-mor, do capitão de Infantaria de Luanda João António 
Tavares a major, nem a do cadete do Regimento de Infantaria de Lencastre Fernando Luís Pereira de Miranda 
Palha a tenente. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 52, 92, 93, 94 e 114. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6899.  1796, Outubro, 12, Lisboa 

CARTA PATENTE de D. Maria [I] promovendo o cadete do Regimento de Infantaria de Lagos, Domingos da 
Nóbrega Botelho como tenente do Regimento de Infantaria da cidade de Luanda. 
Obs.: carta patente assinada pelo príncipe regente D. João. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6900.  [ant. 1796, Outubro, 13, Lisboa] 
REQUERIMENTO de André da Lança Bajão, à rainha [D. Maria I], solicitando o pagamento da botica que 
preparou para o governador de Benguela [Alexandre José Botelho de Vasconcelos] levar, tendo a mesma sido 
aprovada pela Real Junta do Protomedicato. 
Anexo: informação, relação, certidão e termo. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 89. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6901.  1796, Outubro, 22, Queluz 

DECRETO do príncipe regente D. José nomeando para o lugar de cirurgião-mor do reino de Angola, o cirurgião 
aprovado Joaquim José Marques, por seis anos e com ordenado, com obrigação de curar o corpo militar daquele 
reino e os doentes do hospital da cidade e abrir uma escola de cirurgia para os que se quiserem empregar no 
exercício dela.  
Anexo: atestações, requerimento, certidão e aviso (cópia). 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 100 e 91. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6902.  [post. 1796, Outubro, 22] 

REQUERIMENTO do natural de Viana do Minho e morador na cidade de Benguela, António José Viana, ao 
príncipe regente [D. José], solicitando licença para regressar a Portugal, alegando que fora para aquela cidade há 
mais de dez anos, voluntariamente, e não sendo degredado, nem criminoso. 
Anexo: lembrete e certidões e mandado. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 99. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6903.  [ant. 1796, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO do juiz de fora de São Paulo de Luanda do reino de Angola, bacharel Félix Correia de Araújo, 
à rainha [D. Maria I], solicitando licença para ter um amanuense juramentado para escrever os processos dos 
conselhos de guerra e execução de sentenças, em virtude de servir como auditor das tropas daquele reino, 
conforme o alvará de 26 de Fevereiro de 1789, e não puder executar devidamente os restantes cargos, 
nomeadamente o de ministro de acções novas do cível, crime e órfãos e o de provedor dos defuntos, ausentes, 
capelas e resíduos, entre outros se tivesse de escrever pela sua própria mão os processos.  
Anexo: lembrete e certidões e mandado. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 101. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6904.  [ant. 1796, Outubro, 27] 

REQUERIMENTO do provido no posto de alferes da 5.ª Companhia do Terço Auxiliar de Luanda, Manuel José de 
Sousa Lopes, à rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação da nomeação feita pelo governador e capitão-
general do reino de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 102. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6905.  1796, Outubro, 29, Lisboa 

OFÍCIO do [nomeado para governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o requerimento do guarda-
marinha da Armada Real, António Cândido Cordeiro Pinheiro, solicitando ir servir em Angola, por seis anos, como 
tenente graduado em capitão ou outro, afirmando que o requerimento anterior fora indeferido talvez por parecer 
excessivo. 
Anexo: atestações, mandado e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 103 e 111. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6906.  1796, Outubro, 31, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola] Manuel de Almeida e Vasconcelos ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], remetendo pelo Rio 
de Janeiro as segundas vias dos ofícios que antes enviara por Pernambuco. 
Anexo: relação. 
Obs.: n.º 1 da relação anexa. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 104 e 105. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6907.  [ca. 1796, Outubro, Lisboa] 

REQUERIMENTO do bispo nomeado para Angola, Luís [Brito de Homem] à rainha [D. Maria I] solicitando o 
pagamento do órgão ou realejo ao mestre António Xavier Machado Cerveira, em virtude de o ter e pronto a 
embarcar para Angola mas recusar-se a fazê-lo sem ser pago, pedindo ainda ordens para que a Junta da 
Fazenda Real de Angola pagasse os reparos na igreja e na Sé daquele reino, bem como as côngruas devidas. 
Anexo: requerimento e lembrete. 
Obs.: m. est. 
AHU-Ultramar, mç. 522. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6908.  [ant. 1796, Novembro, 3] 
REQUERIMENTO do nomeado para governador e capitão-general do reino de Angola, Miguel António de Melo, à 
rainha [D. Maria I], solicitando uma botica para levar, como era costume, com as mezinhas necessárias àquele 
reino. 
Anexo: pareceres, lembrete, informação e ofício. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 110; cx. 85, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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6909.  [ant. 1796, Novembro, 4] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Cavalaria, António Salinas de Benevides, agregado com exercício de 
ajudante das ordens do governador e capitão-general nomeado para o reino de Angola, à rainha [D. Maria I], 
solicitando a determinação dos direitos devidos ao secretário do Conselho Ultramarino, em virtude de lhe serem 
exigidos direitos pela patente de ajudante de ordens e pela de sargento-mor, contrariamente às ordens de 1795.  
Anexo: pareceres, aviso, requerimento, decreto e certidão. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 106. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6910.  [ant. 1796, Novembro, 4] 

REQUERIMENTO do cónego da Sé e professor de Gramática Latina na cidade de São Paulo de Luanda do reino 
de Angola, padre Joaquim de Sousa, à rainha [D. Maria I], solicitando licença de dois anos para ir a Portugal 
restabelecer-se das maleitas que padecia, oferecendo-se a pagar metade do ordenado a um substituto que 
ficasse a reger a cadeira na sua ausência. 
Anexo: atestações e mandado. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 107. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6911.  1796, Novembro, 21, [Lisboa] 

OFÍCIO do marechal de campo do Arsenal Real do Exército, Bartolomeu da Costa, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre os barris de pólvora a remeter ao reino de Angola irem a 
cargo do mestre da nau Vasco da Gama, Domingos Lopes. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 112. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6912.  [ant. 1796, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTO do provido no posto de alferes da 3.ª Companhia do Terço Auxiliar de Luanda, Ricardo da 
Silva Rego, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general 
do reino de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 113. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6913.  1796, Dezembro, 15, Lisboa 

PARECER do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento de Fernando José Godinho, casado com D. Maria 
Luísa do Carmo, filha única e universal herdeira do capitão Miguel Ribeiro, solicitando o hábito de Santiago da 
Espada, com tença efectiva, em remuneração pelos serviços prestados pelo seu sogro, por mais de quarenta 
anos em várias viagens ao estado da Índia e como cirurgião-mor em Angola. 
Anexo: requerimentos, certidões, mandados, informações, atestações, provisões, alvará, instrumentos em pública 
forma, patentes de confirmação e escritos. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6914.  [ant. 1796, Dezembro, 16] 
REQUERIMENTO do provido como cirurgião-mor do reino de Angola, Joaquim José Marques, à rainha [D. Maria 
I], solicitando provisão para receber o soldo respectivo desde o dia do seu embarque, como se fez ao seu 
antecessor, Manuel da Cruz. 
Anexo: carta patente (traslado). 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 117. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6915.  [ant. 1796, Dezembro, 19] 
REQUERIMENTO do provido no posto de tenente da 5.ª Companhia do Terço Auxiliar de Luanda, Matias Lopes 
Vieira, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general do 
reino de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 116. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6916.  [ant. 1796, Dezembro, 23] 

REQUERIMENTO do capitão da 1.ª Companhia do Regimento de Infantaria da cidade de Luanda do reino de 
Angola, António José Carneiro, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador 
e capitão-general do reino de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 118. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6917.  [ca. 1796] 

LEMBRETE sobre o despacho para a provisão requerida pelo coronel da milícia de Angola, Anselmo da Fonseca 
Coutinho, negociante na mesma capital, para o perfilhamento da sua filha Luísa da Fonseca Coutinho. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 119. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6918.  [ant. 1797, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO do natural da cidade de São Paulo da Assunção de Luanda do reino de Angola, António 
Manuel de Melo e Castro, à rainha [D. Maria I], solicitando legitimação, em virtude de ser filho de António Manuel 
de Melo e Castro e de Isabel Ventura, mulher solteira, tendo o seu pai vivido em celibato, deixando-o como 
herdeiro único e universal.  
Anexo: certidão e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6919.  [ant. 1797, Janeiro, 10] 

REQUERIMENTO do capitão de Granadeiros do Regimento de Infantaria do reino de Angola, Eusébio Catela de 
Lemos, à rainha [D. Maria I], solicitando que os documentos remetidos pelo seu general à secretaria do Conselho 
Ultramarino lhe fossem devolvidos. 
Anexo: parecer. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6920.  1797, Janeiro, 10, a bordo da nau Vasco da Gama em Belém 

OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, dando conta que a nau em que embarcara para Angola tinha 
como destino defender os territórios portugueses, pelo que pedia para seguir viagem e servir voluntariamente sob 
as ordens do comandante, assim como o pediam o coronel Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos e os 
ajudantes de ordens sargentos-mores Felisberto Caldeira Brant Pontes e António Salinas de Benevides. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6921.  [ant. 1797, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO do provido no posto de alferes auxiliar, José Joaquim de Oliveira, à rainha [D. Maria I], 
solicitando confirmação da nomeação feita pelo governador e capitão-general de Angola, [Manuel de Almeida e 
Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6922.  [ant. 1797, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO do provido no posto de porta-bandeira da 4.ª Companhia do Terço de Auxiliares de Luanda, 
Francisco Gonçalves da Fonseca, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da nomeação feita pelo 
governador e capitão-general de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6923.  [ant. 1797, Janeiro, 18] 

REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da 1.ª Companhia do Terço de Auxiliares de Luanda, Jerónimo 
Nunes Colares, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da nomeação feita pelo governador e capitão-
general de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 11; cx. 83, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6924.  [ant. 1797, Janeiro, 18] 

REQUERIMENTO do capitão e comandante da Companhia de Artilharia da guarnição de Angola, Félix Xavier 
Pinheiro de Lacerda, à rainha [D. Maria I], solicitando o posto da fortaleza do Castelo da cidade do Rio de 
Janeiro, em remuneração pelos seus dezanove anos de serviço. 
Anexo: lembrete, requerimentos, bilhetes, certidões, parecer, aviso, requerimento (cópia), escritos, instrumento 
em pública forma, autos. 
Bilhetes em como foi nomeado governador de Benguela 1798! O decreto da nomeação a 24 Maio 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6925.  [post. 1797, Janeiro, 18] 

REQUERIMENTO do capitão da Companhia de Artilharia da cidade de São Paulo da Assunção de Luanda, Félix 
Xavier Pinheiro de Lacerda, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da promoção a sargento-mor por 
comissão feita pelo governador e capitão-general de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente. 
Obs.: veja-se parecer do governador de Angola, sobre este requerimento em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, 
doc. 11), de 7 de Janeiro de 1798. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 13.  
AHU_CU_001, Cx. D.  

  
6926.  [post. 1797, Janeiro, 23] 

REQUERIMENTO do sargento-mor de Infantaria do reino de Angola, Francisco Inocêncio de Beça Teixeira, à 
rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da nomeação feita pelo governador e capitão-general de Angola, 
[Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente. 
Obs.: veja-se parecer do governador de Angola, sobre este requerimento em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, 
doc. 11), de 7 de Janeiro de 1798. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 14.  
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6927.  1797, Janeiro, 29, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre as despesas e receitas daquele reino, os valores 
do comércio de escravos de Luanda e de Benguela, de marfim, de cera, a venda de duas embarcações, uma 
chamada Paquete e outra Bergantim e do envio dos fundos e pertences da nau Luísa e Senhor do Bonfim. 
Obs.: n.º 4 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 85, doc. 17 e 18). 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6928.  1797, Janeiro, 29, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], remetendo alguns ofícios e dando conta do sossego 
vivido nos sertões de Benguela depois do êxito da última campanha da tropa; referindo a falta de fazendas para o 
comércio, a perda das carregações de dois navios vindos do Rio de Janeiro que naufragaram e do apresamento 
de outros dois, um da Bahia e outro de Pernambuco. 
Anexo: relação. 
Obs.: n.º 6 da relação anexa. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 17 e 18. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6929.  1797, Janeiro, 29, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre o ofício de 30 de Maio lhe comunicar que fora 
concedida licença a Félix Francisco Ferreira para regressar a Portugal com a família, comprometendo-se a 
informar o interessado e a preparar os despachos da viagem assim que voltasse de Benguela, para onde foi com 
a graduação de tenente do mar. 
Obs.: n.º 1 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 85, doc. 17 e 18). 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6930.  1797, Janeiro, 29, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], sobre a confirmação dos provimentos por comissão, 
remetendo nova proposta de nomeações, ficando apenas a faltar a nomeação de sargento-mor do Regimento e 
de capitães-mores para os presídios vagos. 
Anexo: relações. 
Obs.: n.º 2 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 85, doc. 17 e 18). 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6931.  [ant. 1797, Fevereiro, 16] 

REQUERIMENTO de João Galvão Mexia de Sousa Mascarenhas, à rainha [D. Maria I], solicitando o posto de 
alferes em Angola ou noutra parte do Ultramar, para servir como os seus antepassados pela bem da pátria, 
lembrando ser filho do fidalgo da Casa Real, comendador das Ordem de Cristo e Estribeiro da rainha, Lourenço 
Anastácio Mexia Galvão, já falecido. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6932.  [ant. 1797, Fevereiro, 21] 

REQUERIMENTO do capitão juiz da povoação de Salvaterra de Magos no reino de Angola, João Manuel de 
Magalhães, à rainha [D. Maria I] solicitando serventia vitalícia do ofício de guarda-mor da Relação da Bahia ou 
outro de distribuidor inquiridor e contador da mesma cidade, alegando os perigos que correu em Benguela, o 
valor que demonstrou na expedição contra o soba de Quingolo e na conquista do Novo Redondo, para onde foi 
voluntariamente, sem receber soldos, tendo depois ido para Muritiba, onde foi provedor do registo do ouro 
Anexo: oficio, atestações, provisão e requerimento (traslados).  
AHU-Angola, cx. 85, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6933.  1797, Fevereiro, 25, Lisboa 
DECRETO (cópia) do [príncipe regente D. João], concedendo ao nomeado para governador [e capitão-general] 
de Angola, Miguel António de Melo, o vencimento do soldo desde o dia do embarque e não desde a sua partida. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6934.  1797, Fevereiro, 28, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela] Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao ministro e 
secretário de estado da Marinha e Ultramar, Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a falta de peças de artilharia e 
munições para as expedições ao sertão para castigar o gentio rebelde e de um oficial engenheiro para as 
mesmas expedições e para dirigir as obras e as reedificações das fortalezas, pedindo ainda duas lanchas para o 
real serviço e condução do sal  
Anexo: capilha, lembrete, informação, certidões e mapas. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 24 e 28. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6935.  1797, Fevereiro, 28, [São Filipe de] Benguela 

OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela] Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao ministro e 
secretário de estado da Marinha e Ultramar, Rodrigo de Sousa Coutinho, dando os parabéns ao ministro pelo 
cargo e dando conta dos muitos serviços que prestara nos vinte e três anos que servia em Angola, para onde foi 
depois de assentar praça de cadete a 17 de Dezembro de 1761, tendo servido D. Francisco Inocêncio de Sousa 
Coutinho, pai do destinatário, sido nomeado para governador de Benguela e servido com várias patentes, 
pedindo agora a de tenente-coronel de Cavalaria, alegando os 36 anos de serviços, os dois de governo, os 
desgostos e falecimentos de familiares, a sustentação de quatro filhas e as moléstias sofridas.  
AHU-Angola, cx. 85, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6936.  [ant. 1797, Março, 1] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria graduado com o exercício de pagador geral das tropas do reino de 
Angola, João Vieira Carneiro, ao príncipe regente [D. João], solicitando o posto de capitão-mor da vila de 
Massangano, alegando os 26 anos de serviço, o ter assentado praça voluntariamente em 1776, servido como 
alferes, tenente, governando com zelo e boa conduta a Fortaleza de São Pedro da Barra e o presídio da vila de 
Massangano, ter sido empregado pelo governador e capitão-general Manuel de Almeida e Vasconcelos como 
oficial maior da secretaria e como pagador das tropas.  
Anexo: carta patente. 
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6937.  [ant. 1797, Março, 17] 

REQUERIMENTO do alferes de Granadeiros do Regimento de Infantaria da praça de Angola, Félix Venâncio de 
Figueiredo Silva, à rainha [D. Maria I] solicitando prorrogação da licença que obteve do seu general para passar à 
Bahia, por mais um ano. 
Anexo: certidão, lembrete, requerimentos, requerimento (cópia), ofícios, lembretes e informação.  
Obs.: juntaram-se os vários ofícios dos governadores sobre este requerimento. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 31 e 54; cx. 87, doc. 12; cx. 88, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6938.  1797, Março, 21, Lisboa 

DECRETO do príncipe regente D. João nomeando para ouvidor do reino de Angola, António Rodrigues da 
Cunha, e para ouvidor da capitania dos Ilhéus, Baltasar da Silva Lisboa, ambos por três anos. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6939.  1797, Março, 25, Lisboa 

OFÍCIO do [presidente do Erário Régio], marquês [de Ponte de Lima] mordomo-mor [D. Tomás Xavier de Lima 
Brito Nogueira e Vasconcelos Teles da Silva], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa 
Coutinho, remetendo a lista de missionários capuchinhos para embarcar, afirmando que poderiam ir para o reino 
de Angola caso a nova missão não os pudesse receber; pedindo para apressar a saída da nau, caso contrário os 
presos receberiam perdão e não seguiam viagem. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6940.  1797, Março, 31, [Lisboa] 
MANDADO do Conselho do Almirantado ordenando que se desse passagem no navio Nossa Senhora dos 
Milagres, de que era mestre Jacinto José, aos padres frei Urbano de Bastea, frei Aurélio de Gouveia [?] e a frei 
Arcangelo, leigo, com destino a Angola, passando pela Bahia. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6941.  1797, Abril, 4, Lisboa 

CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I] sobre o requerimento de Manuel Duarte Saraiva, 
solicitando a propriedade do ofício de escrivão da Correição de Luanda, no reino de Angola, em atenção aos 
anos que serviu como praça de soldado no Estado da Índia. 
Anexo: requerimento (cópia). 
Obs.: despacho assinado pelo príncipe regente D. João. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6942.  1797, Abril, 8, Lisboa 

CONSULTA do Conselho Ultramarino, à rainha [D. Maria], sobre o requerimento do ajudante do número do Terço 
de Henrique Dias, Manuel Mendes dos Prazeres, solicitando aumento de soldo da sua patente, alegando que já 
pedira anteriormente o mesmo com o sargento-mor Carlos Barbosa Cardoso e o ajudante António José da 
Cunha. 
Anexo: parecer, requerimentos, cartas régias (cópias), ofícios (cópia), ofício, aviso (cópia), certidão e lembrete. 
Obs.: despacho assinado pelo príncipe regente D. João. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6943.  1797, Abril, 11, Quartel de Faro 
OFÍCIO do [comandante do Regimento de Artilharia do Algarve] José Nunes da Costa Cardoso, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo preso o soldado daquele regimento, 
Francisco Fernandes, sentenciado a degredo por seis anos para o reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6944.  [post. 1797, Abril, 18] 

REQUERIMENTO do alferes da Companhia de Infantaria do reino de Angola que guarnecia o presídio de 
Muxima, João Monteiro Barbosa, ao príncipe regente [D. João], solicitando confirmação da carta patente do 
governador e capitão-general de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6945.  [post. 1797, Maio, 10] 

REQUERIMENTO do capitão de Infantaria graduado da Companhia de Benguela, Miguel António Serrão, à 
rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente passada pelo governador e capitão-general de 
Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6946.  [ant. 1797, Maio, 11] 

REQUERIMENTO do cadete do Regimento de Cavalaria do cais e capitão da atalaia, Duarte Félix da Cunha e 
Azambuja, à rainha [D. Maria I], solicitando ser provido no posto de tenente da praça de Benguela, reino de 
Angola, alegando os anos de serviço em Mazagão.  
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6947.  1797, Maio, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, dando os parabéns ao secretário pela nomeação 
de ministro e secretário de Estado e desejando-lhe felicidades. 
Obs.: n.º 1 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 85, doc. 47 e 46). 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6948.  1797, Maio, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o zelo e fidelidade como desempenhava o 
seu governo, desde 6 de Outubro de 1790, dando informação de tudo à secretaria.  
Obs.: n.º 2 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 85, doc. 47 e 46). 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6949.  1797, Maio, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo vários ofícios e dando conta que a 
galera Águia Lusitânia ali aportara e informara que tendo-se separado do comboio com que saíra de Lisboa, 
garantia que nele vinham o novo governador e o prelado, e que indo fazer escala ao Rio de Janeiro deviam 
chegar dentro de um mês 
Anexo: relação. 
Obs.: n.º 5 da relação. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 47 e 46. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

  
6950.  1797, Maio, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo proposta de oficiais para provimento 
de comissão, conforme o decreto de 27 de Setembro de 1787.  
Anexo: relação. 
Obs.: n.º 4 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 85, doc. 47 e 46). 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6951.  1797, Maio, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre os religiosos franciscanos de nação 
espanhola, mandados por Sua Majestade Católica em missão para o sertão do Peru, que embarcaram em Cádis 
na fragata Soledade com destino a Montevidéu e foram apresados pela armada inglesa Amole; dando conta dos 
problemas que os religiosos tiveram, de como chegaram a Luanda, da hospitalidade oferecida, dos gastos da 
mesma e de terem seguido para o Rio de Janeiro.  
Anexo: relações, cartas (cópias). 
Obs.: n.º 3 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 85, doc. 47 e 46); cartas em espanhol. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 52, 46 e 30. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6952.  1797, Maio, 13, Queluz 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende [D. António José de Castro], ordenando que o ex-juiz de fora de Benguela, 
bacharel António da Silva Lisboa, preso na cadeia do Castelo, fosse solto debaixo de fiéis carcereiros para 
preparar a sua defesa. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6953.  1797, Maio, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as notícias que enviou pela Bahia, a descoberta de 
um álcali [sal iónico] nas cinzas de bananeira pelo professor régio de Gramática, João Manso Pereira, poder ser 
usado na fábrica de vidros; remetendo uma amostra e dando conta da abundância do género no Brasil e o baixo 
custo da sua purificação; enviando os moldes da máquina inventada por Jerónimo Vieira de Abreu; referindo a 
venda do açúcar de Santa Cruz e a disposição de alguns concederem empréstimo à Coroa em troca de honras. 
Anexo: ofício. 
Obs.: ver desenhos da máquina em AHU_ICONm_001_G, D. 479/484. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 52-A. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6954.  1797, Junho, 2, Lisboa 

PARECER do Conselho Ultramarino sobre a prisão do ex-governador e do juiz de fora de Benguela, 
respectivamente Francisco Paim da Câmara e Ornelas e António da Silva Lisboa, os sequestros de bens e 
devassas realizadas, em Angola e no Rio de Janeiro contra o ex-governador, conforme os ofícios do governador 
de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos [e do governador da capitania de Pernambuco, D. Tomás 
José de Melo]. 
Anexo: autos de sequestro e cartas. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 53 e 19; cx. 83, doc. 9 e 55-A; AHU-Guiné, cx. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6955.  1797, Junho, 3, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Luís Pinto de Sousa [Coutinho] ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o ofício do ex-governador e 
capitão-general do reino de Angola com os papeis que deviam passar à corte de Madrid. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6956.  [ant. 1797, Junho, 8] 
REQUERIMENTO do nomeando para ouvidor do reino de Angola, António Rodrigues da Cunha, à rainha [D. 
Maria I], solicitando aumento de ordenado e assinaturas, tal como concedeu aos seus antecessores, conforme 
atesta a certidão junta. 
Anexo: certidão, bilhete e requerimento. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 33; cx. 86, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6957.  [ant. 1797, Junho, 11] 

REQUERIMENTO do morador e negociante em Benguela, António José de Barros, à rainha [D. Maria I], 
solicitando provisão ou carta de legitimação para reconhecimento dos quatro filhos naturais, Feliciano, João, Rita 
e Feliciana, que teve com uma mulher solteira, tendo-os já declarado seus legítimos herdeiros no seu testamento. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6958.  [ant. 1797, Junho, 14] 

REQUERIMENTO do ex-ouvidor geral e corregedor do reino de Angola, João Álvares de Melo, à rainha [D. Maria 
I], solicitando a nomeação de um juiz sindicante que lhe fosse tirar residência para regressar a Portugal, em 
virtude de já ter cumprido os três anos de serviço e já ter sido nomeado sucessor. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6959.  [ant. 1797, Junho, 14] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor do reino de Angola, António Rodrigues da Cunha, à rainha [D. Maria 
I], solicitando provisão para que recebesse o seu ordenado desde o dia do embarque, em virtude o seu 
antecessor não ter requerido a dita provisão. 
Anexo: parecer e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6960.  [ant. 1797, Junho, 26] 

REQUERIMENTO do ajudante das Fábricas e obras reais de São Filipe de Benguela, Pedro Rodrigues Bandeira, 
à rainha [D. Maria I], solicitando licença de um ano para ir a Portugal tratar de assuntos da sua justiça. 
Anexo: requerimentos e lembrete. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6961.  [post. 1797, Julho, 17] 

REQUERIMENTO do tenente da 2.ª Companhia do Regimento de Infantaria da guarnição da capital do reino de 
Angola, José Vieira Carneiro, ao príncipe regente, solicitando confirmação da carta patente passada pelo 
governador e capitão-general de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6962.  [1797, Julho, 22, São Filipe de Benguela] 

RELAÇÃO dos escravos exportados de Benguela para o Brasil, entre 1787 e 22 de Julho de 1797, e exportados 
para Luanda, entre 14 de Outubro de 1796 e 22 de Julho de 1797. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

6963.  1797, Agosto, 6, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre os barris de pólvora que ficaram no fortaleza de São 
Francisco do Penedo e os recibos que enviou a esse respeito. 
Anexo: relação. 
Obs.: n.º 2 de relação desconhecida. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 10 e 12. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6964.  1797, Agosto, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre ter chegado e tomado posse do seu cargo, remetendo o 
auto de posse, os mapas do estado das tropas, fortalezas, armas munições da capital, as cartas circulares que 
enviou aos capitães-mores e ao senado, e ainda a relação do armazém da Marinha que pediu ao primeiro-
tenente da armada real, Rufino Peres Baptista; dando conta do resgate de escravos e marfim que fizeram seis 
navios ingleses na foz do rio Loge; informando que as cartas que remetia seguiam na galera Bela Africana, que 
era do negociante da praça de Angola, Anselmo da Fonseca Coutinho. 
Anexo: relações, mapas, auto de posse, cartas circulares (cópias). 
Obs.: n.º 3 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, doc. 18). 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 15, 6, 8, 9, 11, 13 e 14; cx. 85, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6965.  1797, Agosto, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o requerimento e demais documentos apresentados pelo 
negociante das praça do Rio de Janeiro, Bernardo Lourenço Viana, em nome de Manuel da Cruz, testamenteiro 
de José Nogueira da Rocha, acerca do embargo de 24 de Março de 1797 feito na galera Minerva.  
Anexo: instrumento em pública forma e parecer (cópia). 
Obs.: n.º 1 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, doc. 18). 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6966.  1797, Agosto, 27, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre os requerimentos do capitão de Granadeiros do 
Regimento de Infantaria de São Paulo da Assunção de Luanda, Eusébio Catela de Lemos, e de Joaquim Leandro 
Debrié, que pediam o posto de tenente-coronel; justificando as decisões tomadas em ambos os casos. 
Anexo: requerimento e certidão. 
Obs.: n.º 5 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, doc. 18). 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6967.  1797, Agosto, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 

RELAÇÃO do oficial maior do governo de Angola, Félix Nunes Barreto sobre os ofícios remetidos naquela data à 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6968.  1797, Setembro, 5, Lisboa 

PARECER do Conselho Ultramarino sobre as propostas do governador e capitão-general do reino de Angola para 
os postos vagos nos regimentos regulares e milicianos daquele reino, conforme o decreto de 27 de Setembro de 
1787. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 20; cx. 79, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6969.  1797, Setembro, 17, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I], sobre ter 
chegado a 28 de Julho e ter apresentado a carta patente ao seu antecessor, Manuel de Almeida e Vasconcelos, e 
à Câmara, tomando posse daquele governo a 1 de Agosto; remetendo a cópia do auto de posse e os mapas das 
forças militares da capital, não tendo ainda resposta às cartas circulares que enviou aos capitães-mores e 
regentes dos presídios e distritos para dar conta da situação nos restantes lugares.  
Anexo: auto de posse (cópia) e mapas.  
Obs.: m. est. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 24 e 19 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6970.  [ant. 1797, Setembro, 28] 
REQUERIMENTO da viúva e filhos de José Ferreira Gordo, respectivamente Rosa Maria de Viterbo, Joaquim 
José, Paulo Emídio e Manuel Ferreira Gordo, à rainha [D. Maria I], solicitando que mandasse o seu filho e irmão 
João Vicente Ferreira Gordo para a praça de Angola, para onde se tinha alistado, em virtude de ter arruinado os 
seus pais e irmãos e enganar Sua Majestade alistando-se em vários serviços sem nunca os cumprir.  
Anexo: lembrete. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6971.  1797, Outubro, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo os originais que o prelado dos conventos de Angola, 
o perfeito frei Serafim de Aqui lhe enviara, fazendo relação dos indivíduos que compunham cada comunidade e 
os bens que possuíam e administravam; advertindo que as licenças que os reis de Portugal deram aos religiosos 
da Terceira Regra de São Francisco e aos Carmelitas Descalços era para formarem seminários de apóstolos, não 
para serem receptáculo de viciosos. 
Anexo: ofícios, relações e lembrete. 
Obs.: n.º 8 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, doc. 38 e 37); juntou-se ofício do vigário-geral 
Manuel Dantas Lima, a frei Serafim por fazer parte do processo. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 29, 22 e 33. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6972.  1797, Outubro, 5, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador e capitão-general de Angola, Manuel de 
Almeida e Vasconcelos, remetendo os mapas [do estado dos corpos militares, das fortalezas que guarneciam a 
capital, das munições, da artilharia, dos presídios e dos géneros guardados nos armazéns reais], dando conta 
dos problemas de defesa decorrentes da falta de petrechos e de fardamento, e da carestia de géneros para 
satisfação da tropa. 
Anexo: carta, ofício, relação e mapas. 
Obs.: ofício n.º 3 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 85, doc. 17 e 18); juntou-se o ofício do 
governador dirigido ao secretário de Estado atendendo que o mesmo era esperado para analisar o processo; ver 
consulta em AHU_CU_CONSULTAS DE ANGOLA, Cod. 481, fl. 20 a 20v. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 16, 1, 2 e 18; cx. 84, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6973.  1797, Outubro, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre aquele reino necessitar de um médico hábil, formado 
na Universidade de Coimbra, com uma sustentação digna; afirmando que as razões apresentadas pelo físico-mor 
José Pinto de Azeredo ao antigo governador para sair de Angola não eram suficientes, tendo embarcado em 
segredo na corveta Santíssimo Sacramento, de que era mestre Pedro José da Cruz, abandonando os doentes e 
antes da sua chegada. 
Anexo: certidão. 
Obs.: n.º 9 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, doc. 38 e 37). 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6974.  1797, Outubro, 11, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, respondendo a dois avisos de 27 de Setembro de 1796 que o 
seu antecessor deixou sem resposta, um acerca da qualidade e quantidade moeda que circulava naquele reino e 
outro sobre o correio entre Portugal e Angola ser vantajoso às rendas reais.  
Obs.: n.º 11 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, doc. 38 e 37). 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6975.  1797, Outubro, 11, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre os ingleses resgatarem escravos em portos a Norte de 
Luanda e tentarem fazer contrabando pelas praias dos rios Dande e Bengo, principalmente depois da destruição 
da fortaleza de São João de Loge; dando conta do caso narrado pelo alferes e cabo da barra do Bengo, [João 
Manuel Rodrigues], pelo capitão de infantaria Pedro de Almeida Rego, [e pelo alferes comandante José Velasco 
Galiano], e as providências que tomou. 
Anexo: cartas e cartas (cópias).  
Obs.: n.º 10 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, doc. 38 e 37); uma das cartas anexas é em 
inglês. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 32, 21, 23, 25 e 27. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6976.  1797, Outubro, 13, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo ao Conselho Ultramarino relações relativas aos 
autos de serviços [do tenente-coronel do Regimento de Milícias de Luanda, Martinho Teixeira de Mendonça, do 
sargento-mor e comandante da Artilharia de Benguela António José Regilde, do ex-juiz de fora de Luanda 
Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça, do sargento-mor e ajudante das ordens Matias José de Almeida, do 
físico-mor José Pinto de Azeredo, do ajudante das ordens José de Almeida Tovar Meneses e Vasconcelos e do 
capitão do Regimento de Milícias de Luanda, Custódio Dias dos Santos. 
Anexo: relações e capilha.  
Obs.: n.º 12 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, doc. 38 e 37). 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6977.  1797, Outubro, 14, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo o requerimento que lhe apresentou o juiz de fora do 
Cível, Crime e Órfãos, Félix Correia de Araújo, sobre a incompatibilidade dos seus vários cargos com a 
obrigação, imposta pelo alvará de 26 de Fevereiro de 1789, de escrever pela própria mão os processos dos 
conselhos de guerra enquanto auditor geral das tropas daquele reino; apresentando as razões por que aceitou o 
pedido e porque deveria haver um oficial menor a auxiliar os juízes de fora daquela cidade que fossem auditores 
das tropas. 
Anexo: relação, requerimento e certidão. 
Obs.: n.º 13 da relação anexa. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 38 e 37. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6978.  1797, Outubro, 18, [Lisboa] 

ESCRITO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Luís Pinto de Sousa ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a representação de João de Abreu 
Coutinho. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6979.  [ant. 1797, Novembro, 7] 

REQUERIMENTO do capitão de Milícias da capitania de Benguela, Joaquim José de Andrade e Silva, à rainha 
[D. Maria I], solicitando confirmação da patente [passada pelo governador e capitão-general do reino de Angola, 
Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente, requerimento, lembrete e ofício. 
Obs.: foi pedido parecer ao governador de Angola, Miguel António de Melo, que o deu no ofício de 12 de Outubro 
de 1798. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6980.  1797, Novembro, 13, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo as cópias da carta circular que dirigiu a 19 de 
Agosto aos capitães-mores ou regentes dos presídios e distritos, bem como a portaria de 17 de Agosto que 
enviou ao Senado da Câmara, remetendo ainda os originais das respostas dos capitães-mores do Novo 
Redondo, Cambambe, Pedras de Pungo Andongo, Encoge, Massangano e Muxima, em virtude das respostas de 
Ambaca, Caconda, São Filipe de Benguela e outras ainda não terem chegado. 
Anexo: certidões e lembrete. Lembrete nada tem que ver com o caso 
Obs.: n.º 15 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, doc. 18). 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 52, 48 e 51. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6981.  1797, Novembro, 13, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as cartas do prelado diocesano [Bispo de Angola, Luís de 
Brito Homem], acusando o capelão do Regimento de Infantaria [Custódio da Silva Maia] de usurpar os direitos 
paroquiais, com a colaboração do coronel Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos. 
Anexo: cartas (cópias), portaria, lembrete, capilha. 
Obs.: n.º 14 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, doc. 18). 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6982.  [post. 1797, Novembro, 18] 
REQUERIMENTO do cavaleiro da Ordem de São Bento de Avis, capitão de Granadeiros mandante e actual 
sargento-mor do Regimento de Infantaria de Angola, José António da Costa Calhau, à rainha [D. Maria I], 
solicitando a graduação de sargento-mor com o soldo competente no regimento em que servia, ou a mesma 
graduação e soldo no exercício de capitão de Granadeiros no Regimento do Maranhão que seria comandado 
pelo seu irmão, coronel Eusébio Catela de Lemos, alegando os vinte e seis anos de serviço voluntário que 
realizou. 
Anexo: instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6983.  1797, Novembro, 29, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as formas de melhorar e simplificar a administração e 
arrecadação da Fazenda Real, nomeadamente no caso dos direitos eclesiásticos, dos direitos e subsídios dos 
escravos e dos dízimos.  
Anexo: relação. 
Obs.: n.º 16 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, doc. 18). 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 60; cx. 77, doc. 85. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6984.  1797, Novembro, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do governador e capitão-general do reino de Angola, Miguel António de Melo à rainha [D. Maria I], 
remetendo os autos de serviços do [sargento-mor] e governador da fortaleza de São Francisco do Penedo, 
Francisco António Pita Bezerra de Alpoim e Castro, [vistos e examinados pelo ouvidor-geral do reino de Angola, 
João Álvares de Melo].  
Anexo: autos, carta, relações e ofício. 
Obs.: autos numerados de 1 a 56; juntou-se ofício de Francisco António Pita Bezerra de Alpoim e Castro, no qual 
faz uma resenha do seu percurso profissional, em virtude de ser de 1797 e fazer parte do processo. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 36; cx. 81, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6985.  1797, Novembro, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as dúvidas e requerimento do nomeado para a fortaleza 
de São Francisco do Penedo, Manuel Velasco Galiano, em virtude de ter sido promovido pelo anterior governador 
a tenente-coronel; afirmando que nomeara para o dito posto de comandante da fortaleza de São Francisco do 
Penedo, o sargento-mor e comandante da fortaleza de São Miguel, Francisco António Pita Bezerra de Alpoim e 
Castro.  
Anexo: requerimento e relação.  
Obs.: n.º 18 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, doc. 18). 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6986.  1797, Novembro, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre os merecimentos do coronel reformado Paulo Martins 
Pinheiro de Lacerda, para que pudesse ser recompensado pelo zelo com que serviu; remetendo os papéis de 
serviço do visado para que lhe fosse concedida a graduação de brigadeiro com o soldo que recebia.  
Anexo: portaria, certidões e mandado.  
Obs.: n.º 19 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, doc. 18). 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 63 e 34. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6987.  1797, Novembro, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as pretensões do coronel de Infantaria [Cristóvão José 
Pinheiro de Vasconcelos], que queria que lhe fosse paga casa para residência, por conta da Fazenda Real, e o 
requerimento dos comissários pagadores das tropas e das despesas miúdas para terem um amanuense.  
Anexo: certidões. 
Obs.: n.º 17 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, doc. 18). 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 64 e 41. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6988.  [ant. 1797, Dezembro, 2] 
REQUERIMENTO do soldado do regimento de Lippe, António Manuel de Melo e Castro, filho do governador e 
capitão-general de Moçambique, António Manuel de Melo e Castro, à rainha [D. Maria I], solicitando passagem 
para o Regimento de Angola, na praça de oficial. 
Anexo: requerimento, atestações, carta patente, carta de legitimação e certidão. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6989.  [ant. 1797, Dezembro, 2] 
REQUERIMENTO do primeiro-tenente de uma companhia que guarnecia o presídio de Benguela, de José 
Caetano Carneiro, à rainha [D. Maria I], solicitando provimento para o posto vago de capitão e o hábito da ordem 
de São Bento de Avis.  
AHU-Angola, cx. 86, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6990.  1797, Dezembro, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, respondendo à carta de 14 de Setembro, dando a descrição 
geográfica e topográfica daquele reino e referindo o estado da povoação de cada cidade ou lugar, os géneros 
exportados, o estado das tropas, os indivíduos que serviam e os postos que ocupavam os oficiais militares.  
Anexo: mapas e relações. 
Obs.: n.º 20 da relação anexa a AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, doc. 18). 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 66, 43, 44, 45, 53, 56, 58, 59, 61 e 65.  
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6991.  1797, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do [secretário do governo de Angola], José da Silva Costa sobre os ofícios remetidos à Secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar, em cumprimento do aviso de 14 de Setembro e 1796. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6992.  [ant. 1797, Dezembro, 13] 

REQUERIMENTO do soldado do Regimento de Artilharia de Marinha, Clemente Miguel Fernandes, à rainha [D. 
Maria I], solicitando provimento no posto de alferes no reino de Angola. 
Anexo: lembrete e escrito. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6993.  [ant. 1797, Dezembro, 15] 

REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da 1.ª Companhia do Regimento de Milícias, Custódio Dias dos 
Santos, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente passada pelo governador e capitão-general 
de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6994.  1798, Janeiro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a sua carta de 13 de Novembro já ter referido o mau 
génio do coronel do Regimento de Infantaria, Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, e de no presente não ter 
actuado conforme o regulamento de Infantaria na prisão do tenente António Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, 
dizendo-se até insultado pelo signatário; acrescentando no fim da carta que o tenente fora solto por licença sua. 
Anexo: ordens, requerimento, requerimento (cópia), ofícios (cópias) e capilha. 
Obs.: n.º 23 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, doc. 16), de 18 de Janeiro 1798. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 8; cx. 89, doc. 81. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6995.  1798, Janeiro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 

Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, agradecendo o envio dos exemplares da [Exposiçaõ de hum 

novo remedio curativo, e preservativo da peste, presentemente usado com feliz successo no hospital de Santo 
Antonio de Esmyrna], publicado pelo conde Leopold de Berchtold, que Sua Majestade mandara traduzir e 
imprimir à custa da sua Fazenda Real para contribuir para o benefício da humanidade. 
Obs.: n.º 27 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, doc. 16), de 18 de Janeiro 1798. 
Anexo: aviso (cópia). 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6996.  1798, Janeiro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre os avisos de 19 de Junho e 11 de Julho e dos 
requerimentos dos capitães Félix Xavier Pinheiro de Lacerda e de Francisco Inocêncio de Beça Teixeira, 
solicitando confirmação dos postos em que foram graduados pelo seu antecessor [Manuel de Almeida e 
Vasconcelos]; explicando como se procedia naquele reino no provimento dos postos militares, em virtude da 
questão de não se aplicar a disposição do decreto de 27 de Setembro de 1787; mencionando o requerimento de 
José de Almeida Tovar e Meneses e dando parecer sobre os requerimentos mencionados.  
Obs.: n.º 25 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, doc. 16), de 18 de Janeiro 1798. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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6997.  1798, Janeiro, 7, Lisboa 
OFÍCIO (cópia) do intendente geral da Polícia da Corte, Diogo Inácio de Pina Manique, ao [governador e capitão-
general de Angola], Miguel António de Melo, sobre o envio próximo do réu Manuel António Viana, pelo ouvidor do 
crime da cidade da Bahia, com destino a um dos presídios de Angola, devido à sua má conduta, com indicação 
para acautelar alguma fuga. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
6998.  [ant. 1798, Janeiro, 8] 

REQUERIMENTO do capitão Joaquim dos Santos Torres, de uma companhia do Terço de Ordenança de que era 
coronel José de Abreu Castelo Branco Pimentel, ao [governador e capitão-general do reino de Angola, Miguel 
António de Melo, solicitando transporte para regressar a Lisboa, na galera Emulação, pelo porto de Pernambuco, 
em virtude de ter vindo a este reino a negócio e já ter tudo resolvido e não ter crimes conforme consta no alvará 
de folha corrida. 
Anexo: passaporte e alvará de folha corrida. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

6999.  1798, Janeiro, 11, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o aviso de 24 de Julho [de 1797] lhe ordenar que 
favorecesse o consumo de produtos de Portugal e a exportação dos géneros de Angola, para bem da metrópole 
e das colónias; referindo que aquele reino era apenas interessante ao comércio português e assim seria até que 
não se tomassem providências sérias e se adoptasse um método que colocasse em consonância com os 
interesses da Coroa e os costumes dos negros; tecendo críticas sobre a forma como se povoou o território, se 
tratou e guerreou os povos, se recuperou Angola aos holandeses, se gastou e perderam homens com os 
presídios no interior, se agiu na busca de escravos, na tentativa de suster o comércio dos estrangeiros no Loge e 
em Cabinda, no projecto de defesa militar de Luanda e no estabelecimento do presídio de Encoge, se actuou nas 
rebeliões dos mussuis, do Nambuangongo, de Quinguengo, Gombeamuquiama e outros povos do Norte e na 
expedição de Cabinda; concluindo que Angola sempre prosperou menos que as outras partes da urbe e que tal 
como antes continua desconhecida. 
Obs.: n.º 28 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, doc. 16), de 18 de Janeiro 1798. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7000.  1798, Janeiro, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o prejuízo decorrente da aplicação das taxas cobradas às 
obras dos oficiais mecânicos e aos mantimentos, segundo o livro primeiro das Ordenações. 
Obs.: n.º 29 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, doc. 16), de 18 de Janeiro 1798. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7001.  1798, Janeiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, À RAINHA [D. MariaI] sobre o requerimento do bacharel António da Silva 
Lisboa, solicitando que as suas culpas fossem remetidas a uma das varas do crime da Casa da Suplicação, em 
virtude de não ter recebido deferimento no requerimento em que pedira despensa da residência do cargo de juiz 
de fora de Benguela, e porque fora considerado culpado na devassa, pedindo ainda que não se esperasse pela 
devassa da sua residência por estar ainda pendente. 
Anexo: informações, requerimentos, (cópias) e atestações. 
AHU-São Tomé, cx. 29, doc. 46; AHU-Angola, cx. 87, doc. 18; cx. 85, doc. 59: cx. 84, doc. 4, 5, 6, 17, 37 e 38. 
 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7002.  1798, Janeiro, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do Bispo de Angola, Luís [Brito Homem] ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de 
Sousa Coutinho, em resposta à carta régia de 19 de Maio sobre o nascimento [da infanta D. Maria Isabel], 
pedindo para agradecer a Sua Majestade aquela notícia e certificando que passara as ordens necessárias ao 
clero e povo para os festejos devidos. 
Anexo: capilha. 
AHU-Angola, cx. 81, doc. 3. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7003.  1798, Janeiro, 16, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, em resposta à carta régia de 19 de Maio sobre o nascimento da 
infanta D. Maria Isabel, dando conta do júbilo e das comemorações feitas pelos vassalos daquele reino; pedindo 
que enviasse os parabéns à família real. 
Obs.: n.º 30 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, doc. 16), de 18 de Janeiro 1798. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7004.  1798, Janeiro, 18, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do [secretário do governo de Angola] José da Silva Costa, sobre os ofícios [do governo de Angola], n.º 
21 a 30 remetidos à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
  

7005.  1798, Janeiro, 12, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do governador da capitania de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], 
remetendo, em resposta à provisão de 30 de Maio, a relação de medicamentos usados e necessários às tropas 
daquela cidade e ao presídio de Caconda; informando que era inútil enviar os medicamentos trienalmente, sendo 
melhor para os enfermos e para a Fazenda Real enviá-los de seis em seis meses, com escala no Rio de Janeiro, 
de onde vinham muitos navios a Benguela; acrescentando que seria justo decretar que pela Provedoria da 
Fazenda Real de Benguela se pedisse às Mesas da Inspecção do Brasil, de seis em seis meses, o que faltasse, 
esclarecendo que o hospital nunca foi administrado pela Fazenda Real, mas pela Irmandade de Nossa Senhora 
do Pópulo, sob a inspecção e protecção dos governadores desta capitania. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7006.  1798, Janeiro, 22, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do governador da capitania de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], 
sobre ter executado a provisão de 17 de Julho, dando ordens ao juiz de fora Alberto António Pereira para vender 
os bens sequestrados ao antigo governador, Francisco Paim da Câmara e Ornelas, e remeter o dinheiro 
sequestrado e produto das vendas ao Erário Régio; tendo igualmente entregado as cartas de liberdade aos 
escravos João, Pantaleão, Vitorino e Francisco, empregados na Fábrica Real da Telha e Tijolo, por se duvidar se 
estavam ou não libertos. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7007.  [ant. 1798, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTO do tenente-coronel de Infantaria com exercício de engenheiro, António Máximo de Sousa 
Magalhães, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general 
do reino de Angola [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Anexo: carta patente.  
AHU-Angola, cx. 87, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7008.  [ant. 1798, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTO do 1.º tenente de Artilharia do reino de Angola, António Manuel da Mata, à rainha [D. Maria I], 
solicitando segunda via da patente que lhe fora expedida, em virtude de nunca a ter recebido, talvez por o navio 
onde ia ter sido tomado pelos franceses.  
AHU-Angola, cx. 87, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7009.  1798, Janeiro, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o desfasamento do regimento do governador de 
Benguela em relação aos tempos, homens e lugares, e os consequentes prejuízos, questão que o Conselho 
Ultramarino compreendeu e que levou à provisão de 30 de Junho de 1796 acerca da necessidade de se 
fundamentar melhor para redigir os novos regimentos; opinando que o regimento de Benguela só traria ruína, tal 
como a lei das sesmarias para o Brasil, publicada na mesma altura, e já recolhida, defendendo por isso a 
suspensão das disposições do dito regimento. 
Anexo: provisões (cópias), escrito e carta. 
Obs.: n.º 31 de relação desconhecida. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7010.  1798, Fevereiro, 5, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do coronel do Regimento de Infantaria do reino de Angola, Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, ao 
ministro e secretário de Estado [da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre ter acedido 
prontamente à ordem para regressar e servir naquele reino, apesar de deixar a sua família e interesses; 
queixando-se de não ser tratado pelo actual governador e capitão-general aquele reino, [Miguel António de Melo], 
com a distinção que Sua Majestade mandava dar aos coronéis, apesar das boas informações que os 
governadores anteriores e o [ministro Martinho de Melo e Castro] deram de si; referindo várias dessas situações, 
[que envolveram pessoas como o padre e capelão do Regimento de Infantaria, Custódio da Silva Maia, o capitão 
José António da Costa Calhau, o tambor-mor Tomás Gomes, o soldado da 1.ª Companhia Veríssimo Ferreira, o 
cirurgião-mor Felizardo Gomes Campos, os ajudantes de ordens António Salinas de Benevides e Felisberto 
Caldeira Bran Pontes, o tenente António Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado e o sargento da 8.ª Companhia João 
Duarte Coelho e Silva  
Anexo: ofícios, requerimentos e portarias.  
AHU-Angola, cx. 89, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7011.  [ant. 1798, Fevereiro, 6] 
REQUERIMENTO do sargento-mor do Terço da Ordenança da cidade [de Luanda], António Rodrigues de Moura, 
[governador e capitão-general de Angola, Miguel António de Melo], solicitando licença para embarcar no 
bergantim Palma, em virtude de já ter licença de dois anos para ir ao Rio de Janeiro, outros portos do Brasil e 
Portugal, para tratar de negócios. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7012.  1798, Fevereiro, 7, [São Paulo da Assunção de] Luanda 
OFÍCIO do coronel do Regimento de Infantaria, Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, ao secretário de Estado 
[da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o requerimento que fizera ao governador de Angola, 
solicitando um quartel para a sua assistência, como era prática nas demais colónias, em virtude de no quartel do 
regimento não haver casa com capacidade para armazém de depósito, secretaria e cartório, sendo obrigado a 
sustentá-las do seu soldo, quando naquele reino se faziam grandes despesas com as habitações dos generais, 
dos bispos, do ouvidor e ao juiz de fora. 
Obs.: ver ofício do governador de Angola, de 30 de Novembro de 1797, em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 86, 
doc. 64 e 41). 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7013.  1798, Março, 4, Rio de Janeiro  
OFÍCIO do capitão de Granadeiros do 1.º Regimento da praça do Rio de Janeiro, por antiguidade, Elias 
Alexandre da Silva Correia, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre 
as duas cartas que enviara antes desta, com o mesmo intuito de requerer alguma distinção pelos muitos anos de 
serviço, principalmente em Angola durante o governo do barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos]. 
AHU-Angola, cx. 86, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7014.  [ant. 1798, Março, 9] 
REQUERIMENTO do ex-guarda do número da Alfândega do Tabaco, Luís Lopes Alvares, à rainha [D. Maria I], 
solicitando o posto de alferes de Infantaria no reino de Angola, para assim poder amparar os seus filhos, que 
deixara de conseguir sustentar quando lhe tiraram a ocupação de guarda do número, tendo por isso assentado 
praça voluntariamente na brigada de Artilharia do exército da Catalunha. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 41 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7015.  1798, Março, 12, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do governador da capitania de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, dando parecer sobre o requerimento anexo do 
alferes da Companhia de Infantaria da guarnição de Benguela, Alexandre José Coelho de Sousa, [que solicitava 
regressar a Portugal, apesar de lhe faltar tempo de serviço, em virtude de estar impossibilitado de servir por 
doença]. 
Anexo: requerimento, atestação e certidão. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7016.  1798, Março, 20, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do governador da capitania de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o benefício de se comprar as casas destinadas 
à residência dos governadores, ao invés de se pagar rendas das mesmas, em virtude de ser uma despesa 
pesada e desnecessária à Fazenda Real e aos próprios governadores daquela capitania; remetendo o 
documento assinado pela Irmandade de Nossa Senhora do Pópulo atestando o valor das casas. 
Anexo: portaria. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7017.  1798, Março, 28, [São Filipe de] Benguela 
OFÍCIO (cópia) do tenente de Infantaria, António Fernandes da Silva ao [governador de Benguela, Alexandre 
José Botelho de Vasconcelos] sobre ter executado as ordens para ir às terras do Dombe grande, Dombe 
pequeno e Bimbas; dando conta que Capembe, o soba do Dombe grande, era senhor da mina de enxofre, porque 
esta estava nas suas terras; descrevendo o estado da mina, os gastos e recursos necessários para a desentupir, 
a distância, e o preço do carreto de enxofre. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7018.  1798, Março, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador da capitania de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo a conta geral da capitania para o ano de 
1797, e os mapas das embarcações que entraram e saíram daquele porto com escravos, marfim, cera e sal (n.º 
1), do rendimento e despesa da Fazenda Real (2), da receita e despesa do hospital da cidade e do número de 
enfermos (3), o desenho para um novo hospital (4) a começar a 16 de Abril de 1798, os mapas do estado das 
companhias de Infantaria e de Artilharia (5), dos armamentos das duas companhias (6), dos corpos das milícias e 
Henriques (7 e 8), da população da cidade (9), da extensão da capitania (10); referindo que já nos ofícios de 27 
de Julho de 1796 e de 28 de Fevereiro de 1797 mencionara as muitas precisões desta capitania para o aumento 
do real património, do comércio e da utilidade pública. 
Anexo: ofício, mapas e relações. 
Obs.: juntou-se ofício dirigido ao secretário de Estado Rodrigo de Sousa Coutinho, da mesma data, devido às 
semelhanças; na cx. 87, doc. 50 existe apenas uma anotação que diz que o ofício do governador de Benguela 
para o Martinho de Melo e Castro foi para a Cartografia! Acho estranho que não saiba que o ministro é outro e 
não sei se não será menção ao ofício desta capilha 51A 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 51-A, 51-B, 2; cx. 86, doc. 75; cx. 74, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7019.  [ant. 1798, Março, 29] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor de Quilengues, no distrito de Benguela, José Ricardo da 
Rosa, à rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação da patente do respectivo posto, sem esperar a informação 
do governador, a fim de evitar-se a demora que isso causaria, atrasando a viagem do suplicante, e porque não 
havia dúvidas no caso, porque já antes se confirmara a mesma patente a António Joaquim de Carvalho; [o 
governador de Angola, Miguel António de Melo, deu parecer em 28 de Novembro de 1798]. 
Anexo: avisos (cópias e minuta), ofício, requerimento, portaria (traslado) e certidão. 
Obs.: aviso registado em AHU_CU_ORDENS E AVISOS PARA ANGOLA, Cód. 549, fl. 177v; ofício do 
governador corresponde ao n.º 66 da relação constante em AHU_CU_001, Cx D. (antiga cx. 89, doc. 62). 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 52 e 81; cx. 82, doc. 4; cx. 89, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7020.  1798, Abril, 1, [São Filipe de Benguela] 
CARTA do juiz de fora de Benguela, Alberto António Pereira, à rainha [D. Maria I], remetendo os autos da 
devassa da residência que tirara ao antigo juiz de fora e provedor dos defuntos e ausentes daquela capitania, 
António da Silva Lisboa, afirmando que o mesmo cumprira com as obrigações do seu cargo, promovendo e 
fiscalizando a boa arrematação das fazendas dos defuntos e ausentes, sem omissão ou negligência, sem se 
intrometer noutra jurisdição, nem levando dinheiro às partes. 
Anexo: autos. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7021.  1798, Abril, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as dúvidas que o signatário e o prelado diocesano 
tiveram na aplicação da carta de lei de 17 de Dezembro de 1794 no provimento de mestres para as escolas 
menores; remetendo os documentos que demonstravam como tinham procedido [no provimento de D. Francisca 
Rita de Castro, natural de Lisboa, casada com António Pereira de Castro, como mestra das meninas na freguesia 
da Sé, no provimento de D. Teresa Joaquina da Conceição, esposa de Francisco Barbosa Viana, como mestre de 
meninas da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, e no provimento do cónego Joaquim de Sousa como 
professor de Gramática Latina], remetendo também um rol de perguntas para as quais pedia os esclarecimentos 
de Sua Majestade. 
Anexo: provisões (cópias). 
Obs.: n.º 32 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, doc. 70). 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 60, 9, 44, 63 e 64. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 1229 / 1286 

 

7022.  1798, Abril, 14, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola, João Álvares de Melo, ao [governador e capitão-general do reino de Angola], 
Miguel António de Melo, respondendo a uma ordem daquele governador, expondo as dúvidas, os inconvenientes 
e mais informações sobre as Jurisdições Criminais e as Juntas da Justiça constituídas naquele reino, apesar da 
doença e a idade não lhe permitirem satisfazer cabalmente o pedido; dando conta da origem e funcionamento 
das Jurisdições Criminais e Juntas da Justiça, da diversidade de pareceres e despachos e das causas das 
desordens ocorridas; apresentando como solução uma reforma da justiça em Angola que passasse pela 
compilação de todas as disposições dos regimentos e cartas régias numa só ordem, a criação de uma junta ou 
tribunal com jurisdição para conhecer todas as causas crimes, com determinadas características de actuação, 
constituição, poderes, deveres e meios.  
Anexo: certidões. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7023.  1798, Abril, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre algumas despesas ordinárias do expediente da 
Tesouraria Geral das Tropas irem contra o capítulo 34 do regimento do governador, nomeadamente na 
remuneração dos militares, pedindo resolução para o caso; referindo que a má gestão da secretaria daquele 
governo, a falta do registo das ordens régias, a má organização da documentação e o mau estado de alguns 
livros, prejudicava a averiguação das matérias; explicando as razões financeiras, políticas, comerciais e sociais 
para se tirar a guarnição do presídio de São José de Encoge e transformá-lo numa povoação civil; afirmando a 
necessidade de regular o comércio português para termos tanto lucro no comércio da África Ocidental como 
tinham franceses e ingleses, que negociavam ali sem ter gastos com praças de armas ou fortalezas; indicando as 
razões por que Benguela necessitava de um estabelecimento na costa e não no sertão, evitando que os negros 
fossem comerciar até com os holandeses no Cabo da Boa Esperança; oferecendo-se para estabelecer os 
princípios de um sistema de administração mais útil aos interesses da Coroa e da Fazenda Real e mais seguro 
para os cabedais dos vassalos; remetendo em anexo o dito regimento (1), a relação dos reformados, com causa, 
data e soldo da reforma (2), a relação dos soldos dos oficiais subalternos (3). 
Anexo:  
Obs.: n.º 33 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, doc. 70). 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7024.  1798, Abril, 26, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a pesca ser a principal ocupação dos muxiluandas 
desde sempre, actividade que os sustentava a eles e a boa parte do sertão e fomentava o comércio, sendo o 
peixe levado seco e salgado para o Brasil; dando conta que o baixo custo e a abundância do género permitia 
alimentar muitos, como testemunhara o vice-almirante António Januário do Vale, em 1784, mas que ultimamente 
os muxiliandas quase tinham abandonado a actividade, talvez por serem usados e pagos no serviço real, faltando 
peixe e sendo muito caro o que aparecia, levando à diminuição da última arrematação do contrato do dizimo do 
pescado; referindo que delineara providências para tentar restaurar a prosperidade das pescarias [e povoar as 
ilhas de São João da Cassanga e de Nossa Senhora do Cabo, onde eles pescariam], e de onde eram naturais e 
para onde gostariam de retornar. 
Anexo: portaria (cópia), certidão e ofícios (cópias).  
Obs.: n.º 34 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, doc. 70). 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 68, 47, 53, 62 e 67. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7025.  [ant. 1798, Abril, 27] 
REQUERIMENTO do sargento-mor António Rodrigues de Moura, ao [governador e capitão-general de Angola, 
Miguel António de Melo], solicitando ordens para que nas fortalezas não lhe impedissem a passagem a ele e a 
seu companheiro, Gaspar de Freitas, homem pardo liberto, para irem para a cidade de Lisboa, conforme o 
despacho dos tribunais que apresentava. 
Anexo: atestações. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7026.  1798, Abril, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do [secretário do governo de Angola], José da Silva Costa, sobre os ofícios [do governo de Angola], 
n.º 32 a 39, remetidos à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7027.  1798, Abril, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo documentos atestando o que afirmou no ofício de 
19 de Dezembro de 1797 acerca do estado da Fábrica de Nova Oeiras e da existência de ferro em Angola, 
indicando os motivos porque não valeria a pena à Fazenda Real o investimento em estabelecimentos para extrair 
o ferro, podendo recebê-lo dos negros através do contratador dos dízimos de Ambaca [António Simões da Cruz]. 
Anexo: certidão, ofício (cópia). 
Obs.: n.º 35 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, doc. 70).; encontrava-se junto a cópia 
de um ofício do capitão-mor de Massangano, José Rodrigues Vasconcelos, de 22 de Abril de 1798. 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7028.  1798, Abril, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as dúvidas que tinha na gestão dos negócios militares 
do Exército e da Marinha e nos da justiça civil e criminal, em virtude da multiplicidade de leis e ordens, das 
diferentes circunstâncias, usos e costumes da sua aplicação, e da incompatibilidade de algumas em Angola, em 
virtude de serem promulgadas para Portugal e o Brasil; remetendo uns apontamentos, divididos em dois 
capítulos, onde especificava as várias questões dentro dos negócios militares e de justiça.  
Anexo: ofício (cópia), apontamentos. 
Obs.: n.º 38 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, doc. 70). 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 76, 74 e 75. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7029.  1798, Abril, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo os balanços da receita e despesa da Fazenda 
Real em 1797, os mapas do estado em que ficavam as tropas de linha e milícias da capital, as fortalezas, 
declarando ainda os armamentos, os petrechos e as munições de guerra que tinham, os mapas do estado 
eclesiástico, civil e militar dos presídios do reino de Angola - à excepção dos de Benguela e Caconda, que ainda 
não tinham chegado -, os mapas da importação e exportação do porto de São Paulo entre 1795 a 1797, (4), 
mapa da ordenança de Luanda, apontando o estado da povoação; remetendo ainda as plantas das fortalezas de 
São Francisco do Penedo e de São Pedro da Barra, construída pelo sargento-mor engenheiro Justino José de 
Andrade, e a de São Miguel.  
Anexo: mapas, relações e ofício. 
Obs.: m. est.; n.º 39 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, doc. 70). 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 78, 1, 7, 29, 31, 37, 38, 54, 55, 56 e 57; cx. 86, doc. 76; cx. 88, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7030.  1798, Abril, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a distribuição do rendimento que Sua Majestade 
destinava naquele reino às obras pias, sugerindo como se poderia distribuir no futuro, de forma a ser mais 
produtiva, nomeadamente para dotes de órfãs, para os párocos e para uma nova cadeia.  
Anexo: certidão. 
Obs.: n.º 36 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, doc. 70). 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 79; cx. 88, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7031.  1798, Abril, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a carta do governador de Benguela, Alexandre José 
Botelho de Vasconcelos, acerca do castigo que dera ao soba Socoval, da jurisdição de Quilengues, [remetendo o 
soba preso a Luanda e enviando a devassa feita pelo juiz de fora Alberto António Pereira e os documentos dos 
sequestros efectuados]; referindo que confrontara os documentos com os capítulos 27 e 28 do seu regimento e 
constatara que havia sido cometida injustiça, tendo lançado um edital para rectificar o sucedido; explicando os 
motivos da sua decisão, analisando para isso as cinco questões fundamentais do caso: qual o montante anual 
dos dízimos de Benguela, qual a obrigação de pagamento incutida ao soba, se cabia aos sobas ou aos capitães-
mores o conhecimento de mucanos ou juízo de liberdades, qual a relação do soba com o conhecimento de 
mucanos, qual o entendimento nos autos das expressões mucanos, tanar mucanos e outras das línguas 
Benguela e Ambunda. 
Anexo: ofícios (cópias), edital (cópia), certidões, relação, regimento (cópia de capítulo). 
Obs.: n.º 37 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 87, doc. 70). 
AHU-Angola, cx. 87, doc. 80, 28, 36, 42, 46, 59, 72, 73; cx. 44, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7032.  [ant. 1798, Maio, 14] 
REQUERIMENTO do capitão e juiz da nova povoação de Salvaterra de Magos do reino de Angola, João Manuel 
Pinto de Magalhães, à rainha [D. Maria I], solicitando a propriedade do ofício de distribuidor, inquiridor e cintador 
da cidade da Bahia, que se encontrava vago, em remuneração dos seus muitos anos de serviço, tendo estado 
presente no castigo dado a vários sobas nos sertões de Benguela, na conquita do Novo Redondo, onde serviu 
sem soldo e perdendo muitos dos seus escravos, bem como os anos em que servira com zelo e correcção como 
provedor do registo do ouro de Muritiba. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7033.  1798, Maio, 24, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João nomeando Félix Xavier Pinheiro de Lacerda como governador da 
capitania de Benguela, por três anos ou até que fosse enviado sucessor; referindo que se achava nomeado para 
governador de São Tomé e Príncipe. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 4. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7034.  [ant. 1798, Junho, 12] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da vila e concelho de Mouras, Albino António da Cunha Novais, à rainha [D. 
Maria I], solicitando o posto de governador de Benguela, alegando os anos de serviço e o zelo com que exercera 
os postos de cadete do Regimento de Infantaria de Almeida e o actual de capitão-mor. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7035.  1798, Junho, 16, [São Filipe de] Benguela] 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre ter recebido o ofício de 21 de Outubro de 1797; 
dando conta da exportação de escravos, marfim e cera, e da importação de milho, feijão e mandioca porque os 
da terra eram insuficientes, dando poucos dízimos ao hospital; referindo as vantagens para o serviço real e o 
desenvolvimento da capitania em haver ali uma alfândega e uma junta, porque o governo e provedoria 
dependiam do governo-geral e da Junta da Fazenda Real de Angola; mencionando a falta de uma secretaria com 
pelo menos um secretário com salário, porque tanto isso como os alugueres da sua residência eram pagos por si; 
referindo que só com alguns presídios nas províncias desta capitania, um regimento de Infantaria ou Artilharia 
seria respeitado pelo gentio e pelos moradores das províncias; faltando casais de gente parda para povoar e 
aumentar a tropa, minimizando as mortes, roubos e hostilidades dos gentios. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7036.  1798, Junho, 16, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, continuando o envio de notícias enviadas pelo ofício n.º 15, 
de 13 de Novembro [de 1797], remetendo as notícias que teve de Benguela, Caconda, Icolo, Bengo e Dande, 
através das quais poder-se-ia ponderar se com essas gentes e meios seria de esperar que a colónia florescesse 
mais e desse mais proveitos à Fazenda real do que os que dava no presente. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: n.º 42 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 88, doc. 56) 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7037.  1798, Junho, 16, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo os documentos relativos à dúvida se o ajudante 
[Francisco José da Luz] do cirurgião-mor do regimento da capital estava sujeito ao artigo 14 do capítulo 26 do 
regulamento de Infantaria; remetendo as cartas de 2 e 9 de Junho do coronel Cristóvão José Pinheiro de 
Vasconcelos, para se avaliar se julgara bem o génio do coronel no seu ofício n.º 14, de 13 de Novembro [de 
1797], desejando saber se procedeu bem no caso do ajudante e se devia celebrar contrato aos cirurgiões das 
companhias soltas com o cirurgião-mor ou com o cirurgião-mor do regimento, e como seria substituído caso 
faltasse. 
Anexo: lembretes (um relativo a Manuel Francisco Maciel Monteiro), aviso (cópia), ofícios, ofícios (cópias) e 
portarias (cópias). 
Obs.: n.º 40 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 88, doc. 56). 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 12, 7 e 9. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7038.  1798, Junho, 16, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre não poder executar o aviso de 4 de Janeiro, devido às 
diferenças de Angola com as colónias do Brasil, faltando neste reino homens civilizados, industriosos, probos, de 
costumes e de meios políticos e físicos. 
Obs.: n.º 41 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 88, doc. 56). 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7039.  [ant. 1798, Junho, 25] 
REQUERIMENTO de Maria Joaquina de Vasconcelos, Maria Fausta de Vasconcelos, Marta Maria Francisco de 
Vasconcelos e Francisca Romana de Vasconcelos, mulher e filhas do secretário do governo do reino de Angola, 
João José Pinto de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], solicitando uma mercê para o seu marido e pai, ou uma 
verba mensal para as filhas, a título de esmola, e à semelhança de graças de Sua Majestade a outras donzelas, 
pelo expediente de João António Pinto, fazendo uma longa e detalhada explanação dos serviços do marido e pai, 
ao serviço da religião, do Estado e do bem público, referindo que o ministro José de Seabra da Silva e o 
desembargador José Bernardo da Gama poderiam confirmar os factos.  
AHU-Angola, cx. 88, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7040.  1798, Junho, 26, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a cobrança das dívidas que muitos moradores da 
cidade [de Luanda] tinham com a Fazenda Real, em dízimos de prédios rústicos e gados no termo da cidade ou 
nas vizinhanças dos rios Bengo, Dande e Quanza; afirmando que a acção permitiu ajustar contas e actualizar nos 
livros da Fazenda Real os proprietários dos prédios, dos quais não se sabia a quem cabia o dízimo ou o direito 
enfiteuta; esperando aprovação do plano proposto no ofício de 29 de Novembro de 1797 para administração e 
arrecadação da Fazenda Real mais suave e segura; acrescentando que o contador-geral António José Manzoni 
de Crasto, se dedicava a este trabalho com desvelo e inteligência, sendo merecedor de louvor. 
Anexo: lembrete, relação e certidão. 
Obs.: n.º 44 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 88, doc. 56). 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7041.  1798, Junho, 26, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, respondendo ao aviso de 6 de Janeiro [de 1797], acerca do 
breu e resina que o governador António de Lencastre mandara junto do ofício de 31 de Março de 1773; dando 
conta da localização, da origem, dos preços, da exploração, da transformação, da utilização, dos impostos e do 
interesse da Fazenda Real no breu, na resina de Motombe, no enxofre de Benguela, e nos usos médicos do pau-
quicongo, casca de Encaça, dos frutos da Ingariaria e da raiz de Muriassangi. 
Anexo: ofício (cópia) 
Obs.: n.º 46 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 88, doc. 56). 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 18 e 17. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7042.  1798, Junho, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o ex-regente do Golungo, tenente Vicente Rodrigues 
Fialho, ter sido inocentado na devassa que se lhe fez, podendo ser atendido por Sua Majestade, conforme a 
proposta do signatário no ofício n.º 26 de 7 de Janeiro [de 1797]. 
Obs.: n.º 49 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 88, doc. 56). 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7043.  1798, Junho, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, respondendo ao aviso de 21 de Outubro [de 1797], referindo 
que já começara a dar as informações em causa no ofício n.º 39, de 30 de Abril último, mas que os mapas 
enviados com o aviso pouca aplicação podiam ter em Angola e em Benguela, porque haviam sido formalizados 
para as capitanias do Brasil e ali tudo era diferente; questionando se deveria seguir os mapas, deixando de fora a 
capitania de Benguela porque não tinha alfândega nem casa do despacho para as fazendas e géneros 
importados, ou se poderia continuar com o método que introduzira, conforme atestavam os documentos juntos.  
Anexo: cartas circulares (cópais), portaria (cópia) e relação. 
Obs.: n.º 48 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 88, doc. 56). 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7044.  1798, Junho, 30, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João nomeando os cadetes José Gomes da Costa e Clemente Pedro da Costa 
no posto de alferes de Infantaria do reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7045.  1798, Julho, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o aviso de 6 de Dezembro [de 1797]; enviando 
amostras das madeiras criadas nas margens do rio Quanza e afirmando serem inferiores em beleza e qualidade 
às do Brasil, e o seu corte e transporte mais caro, não podendo por isso terem preços vantajosos no comércio de 
Portugal; referindo que para as cortar e trazer à capital gastara muito em transporte, precisara de enviar 
carpinteiros [de Luanda] e dos negros sobados que o regente do Icolo e Bengo empregava, não sendo por isso 
um negócio vantajoso para a Fazenda Real; afirmando que as madeiras das margens do Quanza eram inferiores 
às do sítio da Mobela, do distrito de Quilengues e de Zenza, mas que o transporte dessas ainda ficava mais 
dispendioso, e que naquele reino faltavam meios e homens industriosos para tais feitos. 
Obs.: n.º 51 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 88, doc. 56). 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7046.  1798, Julho, 9, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João nomeando o cadete do extinto Regimento de Artilharia da Marinha, 
Miguel António da Silva Paulete, no posto de tenente de Infantaria do reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7047.  1798, Julho, 14, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I] 
remetendo os autos dos papéis de serviço do coronel do Regimento de Milícias [de Luanda], e Francisco Matoso 
de Andrade Câmara, para que Sua Majestade o pudesse atender.  
Anexo: relação e autos. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7048.  1798, Julho, 18, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do [secretário do governo de Angola], José da Silva Costa, sobre as encomendas remetidas para a 
Bahia de Todos os Santos no bergantim Nossa Senhora da Conceição Alecrim, de que era mestre António 
Francisco da Rocha, para dali serem enviadas a Lisboa e entregues na Secretaria de Estado [da Marinha e 
Ultramar]. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7049.  1798, Julho, 22, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a aplicação da carta régia de 1 de Março de 1784, no 
tocante ao modo como o reino de Angola concorria para o subsídio literário e o prejuízo que teria nisso a Fazenda 
Real; tendo averiguado na Junta da Administração e Arrecadação da Fazenda Real várias questões em torno do 
rendimento dos direitos do subsídio dos molhados, da aplicação do subsídio aos ordenados dos professores, do 
proveito que haveria de facto para o comércio de Angola com a abolição de direitos e subsídios dos molhados, se 
a Fazenda Real cobrava menos quantias para o dito subsídio; remetendo as razões apontadas pelo contador-
geral António José Manzoni de Crasto para que não subsistisse a convenção celebrada a 30 de Dezembro de 
1794 com os negociantes da praça de Luanda, em virtude de beneficiar os particulares em detrimento do 
património régio  
Obs.: n.º 52 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 88, doc. 56). 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 34 e 35. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7050.  [ant. 1798, Julho, 23] 
REQUERIMENTO do tenente do Regimento de Milícias do reino de Angola, João Pereira de Sousa, à rainha [D. 
Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general [Miguel António de Melo]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7051.  1798, Julho, 29, São Paulo da Assunção de Luanda 
PORTARIA (cópia) do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao governador 
de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ordenando que remetesse a Luanda, com brevidade, 
todos os armamentos inúteis e sem conserto e a artilharia que necessitasse de arranjo ou de ser fundida, na 
proporção possível das embarcações. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7052.  [ant. 1798, Julho, 30] 
REQUERIMENTO do tenente da 1.ª Companhia de Granadeiros do Regimento de Infantaria da capital do reino 
de Angola, Inácio António de Almeida, à rainha [D. Maria I], solicitando licença para permanecer mais um ano [em 
Portugal], para onde viera conduzindo preso o [ex-governador de Benguela], Francisco Paim da Câmara e 
Ornelas, tendo já antes obtido licença para ficar um ano para se tratar das suas moléstias, alegando ainda estar 
envolvido em requerimentos que não podiam expedir-se facilmente. 
Anexo: bilhete, certidão, atestado e provisão. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7053.  1798, Julho, 31, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a partida para [Lisboa] dos missionários da província 
da Toscana, frei José Maria de Florença e frei Raimundo de Dicomano, para dali regressarem a Itália; dando 
conta que foram bons exemplos de virtude, e que faziam falta semelhantes religiosos naquele reino, pois ficava 
apenas um leigo e três sacerdotes, sendo um deles o prelado do hospital da cidade, homem jovem mas pouco 
saudável, um outro um velho e doente e o terceiro estar desejoso de sair de Angola; afirmando que seria bom 
ouvir-se os que agora se retiravam porque iam bem informados dos assuntos deste reino. 
Obs.: n.º 54 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 88, doc. 56). 
AHU-Angola, cx. 78, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7054.  1798, Agosto, 2, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I], 
sobre as informações que enviara à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar acerca do estado das coisas 
religiosos, politicas e militares da capital e presídios, bem como da receita e despesa da Fazenda Real [em 1797]; 
remetendo mapas das mesmas matérias, com excepção a Benguela e Caconda, porque ainda não enviaram 
informações; faltando de tudo para a prosperidade, a defesa e o aumento deste reino, para além de ser preciso 
vestir e armar convenientemente a tropa.  
Obs.: n.º 5. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7055.  1798, Agosto, 2, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as medidas que tomou para se certificar da 
veracidade da carta familiar do [secretário] que recebera por dois sujeitos, pai e filho, chegados do Reino pela 
Bahia; referindo que como a carta lhe indicava para amparar os indivíduos, e que apesar das dívidas, vendo as 
capacidades de cada um, assentara praça ao filho na praça de Infantaria, contando que progredisse, e ao pai 
provera-o na serventia de um dos ofícios subalternos da alfândega; acrescentando que se a carta particular não 
fosse verdadeira tudo ficaria em segredo entre ambos e enviava o presente ofício pelas mãos de confiança de um 
missionário capuchinho italiano, frei José Maria de Florença.  
Anexo: ofício (cópia) 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 41 e 39. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7056.  1798, Agosto, 2, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I], 
respondendo à provisão régia de 10 de Junho [de 1797], que lhe ordenava, tal como antes se ordenara ao 
governador e capitão-general de Moçambique, Diogo de Sousa, para dar seu parecer acerca do modo que se 
tinha na cura das tropa de linha, da utilidade de o fazer de outra forma, e das remessas de medicamentos se 
fazerem apenas na mudança de governadores; explicando que desde 1750 se fizera um contrato com 
Misericórdia para tratar as tropas no seu hospital, passando por isso a receber mais côngrua que antes, facto que 
se mantinha; referindo que relativamente aos medicamentos era mais proveitoso Sua Majestade dar à 
Misericórdia o valor das boticas que eram enviadas com os governadores, em virtude do boticário que as 
preparava e do médico que as examinava permitirem o envio de remédios velhos, inúteis e sem aplicação neste 
reino. 
Anexo: relação. 
Obs.: n.º 4. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7057.  1798, Agosto, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre os descaminhos da Fazenda Real e os abusos e 
maus procedimentos dos oficiais das tropas, nomeadamente do capitão de Infantaria Custódio Simões da Silva 
Coutinho; afirmando que tentava reprimir os excessos dos habitantes daquele reino, degredados por crimes e 
gente sem educação e seriedade, seguindo em primeiro lugar as leis e ordens régias e só depois atendendo às 
circunstâncias dos casos, às pessoas e às exigências dos tempos, tendo por isso passado as portarias de 23 de 
Maio e de 20 de Junho para minimizar os abusos ocorridos na cobrança dos soldos da tropa; informando que o 
coronel Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos pedira certidão do edital que se fez na sequência da portaria de 
20 de Junho possivelmente para se queixar do signatário.  
Anexo: ofício, portarias (cópias), parecer, e aviso (cópia). 
Obs.: n.º 55 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 88, doc. 56); o parecer é de 27 de Julho 
de 1802, quando aparecer a consulta juntar e entrar por ela. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 44 e 45. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7058.  1798, Agosto, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a carta que lhe escreveu o conde de Resende, vice-rei 
do Brasil [José Luís de Castro] a 2 de Maio sobre o alvará de 20 de Janeiro de 1798 que estabelecia o correio 
marítimo e a consequente arrecadação dos portes das cartas]; dando conta que duvidara em executar o alvará 
porque não recebera ordem directa e porque havia muitos inconvenientes em fazê-lo; enumerando várias ordens 
feitas para o Brasil e nem sempre extensíveis a Angola; considerando que o alvará se destinava exclusivamente 
ao Brasil, aos Açores e à Madeira e que obrigaria os moradores e negociantes de Angola, que se correspondiam 
com familiares ou por motivos de negócio, a pagar três portes, gastando mais do que antes, não sendo de prever 
que um reino que pouca correspondência gerava passasse a produzir mais com maiores custos; pedindo 
indicações de como deveria proceder.  
Anexo: ofício, ofícios (cópias) e portarias (cópias). 
Obs.: n.º 56 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 88, doc. 56). 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 47, 43, 46, 48, 49 e 50. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7059.  1798, Agosto, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo um conjunto de documentos sobre o que o conde 
de Resende, vice-rei do Brasil, [José Luís de Castro] fez saber à Mesa da Inspecção do Rio de Janeiro, a 20 de 
Janeiro, [acerca dos rendimentos dos direitos não irem para a Corte, mas antes serem aplicados às despesas da 
esquadra que estava no porto do Rio de Janeiro], e do que a Mesa fez constar à Junta da Administração e 
Arrecadação da Fazenda Real de Angola a 31 de Março, acerca do mesmo; referindo as providências que a 
Junta de Fazenda Real de Angola levou a cabo para ocorrer ao dano que o crédito dos cofres das Mesas da 
Inspecção teria se se retirassem excedentes aos consignados ao Erário Régio, [mencionando que a Junta 
remetia os documentos respectivos assinados pelo seu escrivão e deputado, Francisco Inácio de Sousa e 
Andrade, e pelo secretário do governo de Angola, José da Silva Costa]; explicando que participara ao vice-rei que 
a Junta de Fazenda Real de Angola fora informada do aviso feito ao desembargador intendente do ouro, José 
Feliciano da Rocha Gameiro.  
Anexo: capilha, ofício, ofícios (cópias) e certidões. 
Obs.: n.º 57 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 88, doc. 56). 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7060.  1798, Agosto, 17, Queluz 
ESCRITO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], conde de Resende [António José de Castro], para que o Conselho Ultramarino 
consultasse as cartas do coronel do Regimento de Infantaria de Angola [Cristóvão José Pinheiro de 
Vasconcelos], no sentido de dar providências e evitarem os conflitos de jurisdição daquele com o governador e 
capitão-general do reino de Angola [Miguel António de Melo]. 
Obs.: registado em AHU_CU_ESCRITOS PARA AUTORIDADES DO REINO, Cod. 846, fl. 10v. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7061.  1798, Agosto, 18, Queluz 
ESCRITO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], conde de Resende [António José de Castro], para que o Conselho Ultramarino 
suspendesse o regimento do governo de Benguela até que o governador e capitão-general do reino de Angola 
desse as competentes informações. 
Anexo: carta, provisão (cópia) e regimento. 
Obs.: registado em AHU_CU_ESCRITOS PARA AUTORIDADES DO REINO, Cod. 846, fl. 13. Juntar aqui o ofício 
do governador de 30 de Janeiro de 1798, cx. 87, doc. 30?? 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 53, 58. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7062.  [ant. 1798, Agosto, 25] 
REQUERIMENTO do provido no posto de sargento-mor do Regimento de Milícias da vila de Massangano, Pedro 
dos Santos Teixeira, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-
general do reino de Angola, Miguel António de Melo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7063.  [ant. 1798, Agosto, 25] 
REQUERIMENTO do provido no posto de alferes da 1.ª Companhia do Regimento de Milícias [de Luanda], 
Vicente Roque Pires, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e 
capitão-general do reino de Angola, Miguel António de Melo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7064.  1798, Agosto, 25, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do [secretário do governo de Angola], José da Silva Costa, sobre os ofícios [do governo de Angola], 
n.º 40 a 57, remetidos à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7065.  [ant. 1798, Agosto, 29] 
REQUERIMENTO de Gaspar António Carneiro, sua mulher Francisca Carneira, e sua enteada, à rainha [D. Maria 
I], solicitando licença para irem para [Portugal], em virtude de o clima de Angola lhes ter causado graves 
moléstias, alegando serem uma família pobre e terem familiares no Reino que os chamavam para se irem lá 
tratar. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7066.  1798, Setembro, 6, São Paulo da Assunção de Luanda 
PORTARIA do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao escrivão da Mesa 
Grande da Alfândega de São Paulo da Assunção de Luanda, coronel do terço da Ordenança daquela cidade, 
José de Abreu Castelo Branco Pimentel, para que passasse certidão dos documentos vindos do Rio de Janeiro, 
referentes ao requerimento do ajudante da fortaleza de São João, Domingos Cardoso Laire, acerca do que 
deviam pagar as embarcações que ali passavam para o porto da cidade de São Sebastião [do Rio de Janeiro], 
feito ao governador e capitão-general [do Rio de Janeiro], 1.º conde de Bobadela, [António] Gomes Freire de 
Andrade. 
Anexo: portaria. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 60 e 70. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7067.  [ant. 1798, Setembro, 13] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da 4.ª Companhia do Terço da Ordenança [de São Paulo da 
Assunção de Luanda], Joaquim dos Santos Torres, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente 
passada pelo governador e capitão-general do reino de Angola, [Miguel António de Melo]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7068.  [ant. 1798, Setembro, 13] 
REQUERIMENTO do provido no posto de alferes da 6.ª Companhia do Terço da Ordenança [de São Paulo da 
Assunção de Luanda], Albano Álvares de Araújo, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente 
passada pelo governador e capitão-general do reino de Angola, [Miguel António de Melo]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7069.  [ant. 1798, Setembro, 18] 
REQUERIMENTO do provido no posto de sargento-mor de Massangano, Pedro Correia dos Santos, à rainha [D. 
Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general do reino de Angola, 
[Miguel António de Melo]. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7070.  1798, Setembro, 19, Lisboa 
OFÍCIO do Intendente Geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina Manique, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as diligências que fazia para encontrar um médico 
hábil que aceitasse ocupar o lugar de físico-mor na cidade de São Paulo da Assunção no reino de Angola, 
estando ainda à espera de resposta de alguns alunos da Real Casa Pia que se formaram em Medicina; 
remetendo carta do governador do reino de Angola, Miguel António de Melo. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7071.  1798, Setembro, 19, Lisboa 
CARTA do [governador e capitão-general daquele reino], Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I], 
respondendo à provisão de 30 de Julho de 1796 que ordenara para que se informasse acerca dos regimentos em 
vigor naquele reino, das ordens que os alteraram, dos regimentos que faltavam, dando parecer acerca dos seus 
artigos; informando que começara pelo regimento da secretaria de governo, que muita falta fazia, e que optara 
por coligir junto do regimento original as ordens relativas ao mesmo e por outro lado escrevera um plano para um 
novo regimento, como forma de demonstrar o que era preciso reformar; referindo que se Sua Majestade 
aceitasse este método de trabalho, faria o mesmo com os outros regimentos. 
Anexo: regimento (cópia), plano, ofício, aditamento, regimento (cópia de capítulo). 
Obs.: m. est.; manteve-se junto o ofício do governador de 12 de Outubro de 1798 e documentos anexos por 
fazerem parte do mesmo processo. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7072.  1798, Setembro, 19, Lisboa 
CARTA do [governador e capitão-general daquele reino], Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I], 
remetendo certidão do registo da provisão [do Tribunal Conselho Ultramarino], de 14 de Março daquele ano, nos 
livros da secretaria daquele governo; [a provisão ordenava que os governadores e capitães-generais que 
suspendessem magistrados e os mandassem presos para o Reino, sem ordem régia, respondessem com a sua 
fazenda aos danos e perdas causados aos magistrados]. 
Anexo: certidão. 
Obs.: n.º 6. 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7073.  1798, Setembro, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general daquele reino], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, dando parecer sobre o requerimento do ex-degredado, que 
serviu no Regimento de Estremoz no Rio de Janeiro e no esquadrão do reino de Angola, Francisco Luís Feio. 
Anexo: requerimento, requerimentos (cópias), atestações e certidão. 
Obs.: n.º 59 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 89, doc. 18). 
AHU-Angola, cx. 88, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7074.  [ant. 1798, Outubro, 2] 
REQUERIMENTO do cirurgião-mor do presídio de Novo Redondo, José Ferreira, à rainha [D. Maria I], solicitando 
licença para se ir restabelecer com sua mulher, Maria do Nascimento, natural de Angola, a qualquer um dos 
portos do Brasil ou de Angola, atestando os vários serviços que ali prestara, comprovando as suas doenças e 
alegando que a 7 de Maio de 1761 a sua pena de degredo de dois anos em África fora comutada em serviço em 
Angola até nova mercê de Sua Majestade, e que fora ocupara o lugar de cirurgião-mor do Novo Redondo, por 
nomeação do governador e capitão-general  de Angola, Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, porque esse era 
o objectivo da comutação da sua pena, em virtude de faltarem cirurgiões naquele reino.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7075.  1798, Outubro, 5, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João nomeando para físico-mor da cidade de São Paulo da Assunção, capital 
do reino de Angola, José Maria Bomtempo, com ordenado pago pela Junta da Fazenda daquele reino, com 
obrigação de curar o corpo militar e os doentes do hospital daquela cidade, e abrir uma escola de Medicina para 
os que se quisessem empregar no exercício dela. 
Anexo: requerimento e bilhete. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 2; cx. 181, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7076.  1798, Outubro, 6, Lisboa 
RECIBO assinado por José Barreto Gomes, dando conta da entrega na Administração do Correio Marítimo, das 
cartas remetidas pela Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, com destino ao Rio de Janeiro, à Bahia, ao 
Pará e ao Maranhão, e de um maço para Angola. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7077.  1798, Outubro, 6, Lisboa 
OFÍCIO do chanceler da Casa da Suplicação que servia de Regedor das Justiças, João Pereira Ramos de 
Azeredo Coutinho, ao ministro e secretário de estado da Marinha e Ultramar, Rodrigo de Sousa Coutinho, dando 
parecer sobre a petição de Rafael António Rebelo, que fora sentenciado com degredo de cinco anos em Angola, 
para onde seguiu em Julho último. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7078.  1798, Outubro, 7, Lisboa 
RESUMO de dois ofícios [do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Rodrigo de Sousa Coutinho] a remeter 
ao governador [e capitão-general do reino de] Angola, [Miguel António de Melo] sobre alguns degredados para 
toda a vida estarem de novo [em Portugal] a cometer crimes e a boa qualidade das barrinhas de ferro que 
remeteu. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7079.  [ant. 1798, Outubro, 9] 
REQUERIMENTO do nomeado no lugar de guarda-mor dos lastros da Marinha da capitania da Bahia, António 
Dias de Castro Mascarenhas, à rainha [D. Maria I], solicitando provisão para continuar a exercera quele cargo, 
debaixo da jurisdição do governador e capitão-general da Bahia, Fernando José de Portugal, que o nomeara, em 
virtude da informação pedida ao dito governador a respeito do seu requerimento de confirmação do lugar e 
regimento estar a demorar; afirmando que ficaria a servir usando, por honorífico, a farda de capitão-de-mar-e-
guerra, com que aquele emprego fora criado em 1768.  
AHU-Angola, cx. 89, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7080.  [ant. 1798, Outubro, 12, vila de Massangano] 
REQUERIMENTO do capitão-mor Domingos José do Rosário, morador na vila da Victória de Massangano no 
reino de Angola, à rainha [D. Maria I], solicitando carta de legitimação, em virtude de ser filho natural do capitão-
mor Domingos José da Victória e de Maria da Piedade, que depois casaram e o legitimaram pelo matrimónio. 
Anexo: certidão. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7081.  1798, Outubro, 13, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general daquele reino], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo cópias das cartas que enviou ao Conselho 
Ultramarino a 19 de Setembro e a 12 de Outubro, juntamente com as cópias dos documentos que anexou na 
altura, em cumprimento da provisão de 30 de Julho de 1796; ficando a aguardar instruções. 
Anexo: cartas (cópias), regimento (cópia), plano, aditamento,  
Obs.: n.º 61 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 89, doc. 18). 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7082.  1798, Outubro, 18, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do [secretário do governo de Angola], José da Silva Costa, sobre os ofícios [do governo de Angola], 
n.º 58 a 61, remetidos à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7083.  [ant. 1798, Outubro, 19] 
REQUERIMENTO do 2.º tenente da Armada Real, António Avelino de Sousa Ferreira, à rainha [D. Maria I], 
solicitando promoção ao posto de 1.º tenente, alegando ter assentado praça em 1793, ter feito o curso 
matemático na Academia de Guardas Marinhas, participado em muitas viagens e campanhas, nomeadamente a 
actual em direcção a Angola, aos portos da costa de África e dali à América, sendo um dos mais zelosos e 
activos oficiais, como atestavam os documentos do Conselho do Almirantado e as informações dos seus 
comandantes. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7084.  1798, Outubro, 19, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João confirmando a nomeação dos oficiais a servir em comissão no reino de 
Angola e seus presídios, propostos pelo governador e capitão-general de Angola, [Miguel António de Melo], 
conforme relação assinada pelo secretário de estado da Marinha e Ultramar, Rodrigo de Sousa Coutinho. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7085.  1798, Outubro, 20, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do [governador da capitania de Benguela], Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao ministro e 
secretário de Estado [da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo cópias dos ofícios que 
naquela ocasião enviava à Mesa da Consciência [e Ordens] e ao Conselho Ultramarino; solicitando a intercessão 
do ministro; [os ofícios remetidos datam todos do dia 20 de Outubro, um respondia à provisão de 24 de Março de 
1797 que mandava executar o decreto de 7 de Agosto de 1797, relativo ao regimento de milícias, outro respondia 
à provisão de 24 de Janeiro de 1798 sobre a arrecadação do falecido Francisco João dos Santos pelo provedor 
dos resíduos daquela capitania Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça, outro sobre a falta de um ajudante de 
ordens, outro sobre as reais fábricas de telha, tijolo e cal de Benguela, e o último sobre os conflitos de jurisdição 
do cargo de governador com o de juiz de fora. 
Anexos: cartas (cópias). 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7086.  [ant. 1798, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO do nomeado no posto de ajudante do Regimento de Infantaria da guarnição da cidade de São 
Paulo [da Assunção de Luanda], Joaquim José Cardoso da Silva, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da 
patente passada pelo governador e capitão-general do reino de Angola, alegando que o governador o nomeara 
porque reconheceu nele capacidade para tal. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7087.  [ant. 1798, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO do capitão da 1.ª Companhia do Terço da Ordenança [de Luanda], António Rodrigues de 
Moura, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general do 
reino de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos], alegando que antes servira como soldado e cabo de 
esquadra de Cavalaria paga e tenente do Regimento de Infantaria daquele reino, e por servir sempre com honra, 
fidelidade e zelo fora elevado aquele posto. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7088.  [ant. 1798, Outubro, 24] 
REQUERIMENTO do tenente da 2.ª Companhia do Regimento de Milícias do reino de Angola, João Ferreira 
Leite, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general do 
reino de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos, alegando que antes servira como alferes do Regimento de 
Auxiliares e no de Milícias. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7089.  1798, Outubro, 25, Caconda 
OFÍCIO (cópia) do capitão graduado e regente do presídio de Caconda, Francisco Inácio de Mira e Araújo ao 
governador e capitão-general de Angola, [Miguel António de Melo], sobre o seu estado de saúde o ter impedido 
de dar mais informações do presídio na carta que escreveu a 27 de Setembro, acerca da partida do capitão João 
da Costa Frade com o seu destacamento; remetendo mapas do estado da fortaleza e da feitoria, que estava a 
cargo do almoxarife Matias da Costa, e um mapa dos soldados e a relação do primeiro pagamento feito à 
companhia do presido; referindo o mau estado da missanga que ali havia para pagar à tropa, o avanço das obras 
da fortaleza, das casas no seu interior e da Igreja, a falta de carretas para a artilharia, o estado da peça de 
bronze, as licenças concedidas aos soldados Luís Pinto da Fonseca e António de Sousa Magalhães, o pedido de 
baixa do soldado Pascoal de Barros, a promoção do artilheiro Gonçalo Paulo em cabo e a falta de oficiais hábeis; 
pedindo a sua reforma e substituição, por estar velho e doente.  
AHU-Angola, cx. 89, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7090.  [ant. 1798, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO do provido no posto de sargento-mor, Manuel José da Rocha e Silva, à rainha [D. Maria I], 
solicitando a confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general do reino de Angola, [Miguel 
António de Melo], 
Anexo: carta patente e informação. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7091.  [ant. 1798, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO do nomeado no governo e comando da fortaleza de São Francisco do Penedo, com patente de 
sargento-mor, Francisco António Pita [Bezerra de] Alpoim e Castro, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação 
do cargo e da patente passada pelo governador e capitão-general do reino de Angola, [Miguel António de Melo]. 
Anexo: carta patente, certidão, requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 28, 27 e 53. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7092.  [ant. 1798, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do provido no posto de tenente da 3.ª Companhia do Regimento de Milícias, António Teixeira 
de Sousa, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general do 
reino de Angola, [Miguel António de Melo]. 
Obs.: m. est.; Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7093.  [ant. 1798, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do provido no posto de tenente da 4.ª Companhia do Regimento de Milícias, Manuel Gomes 
de Araújo, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general do 
reino de Angola, [Miguel António de Melo]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7094.  [ant. 1798, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do provido no posto de alferes do Corpo da Ordenança, Francisco José Antunes, à rainha [D. 
Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general do reino de Angola, 
[Miguel António de Melo]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7095.  [ant. 1798, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do provido no posto de tenente da 8.ª Companhia do Regimento de Milícias, Francisco 
Gonçalves da Fonseca, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e 
capitão-general do reino de Angola, [Miguel António de Melo]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7096.  1798, Outubro, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I], 
remetendo a carta que lhe escrevera o coronel do Regimento de Infantaria de Linha [de Luanda], Cristóvão José 
Pinheiro de Vasconcelos, a 14 [de Setembro], para se avocar ao conselho de guerra a culpa do soldado [da 
Companhia de Caçadores] Manuel das Virgens, réu de homicídio voluntário [a José Ferreira, de alcunha o bicho], 
e roubo [ao caixeiro Vicente de Oliveira]; enviando as respostas que o desembargador e ouvidor-geral João 
Álvares de Melo e o juiz de fora Félix Correia de Araújo, deram ao seu ofício de 15 de Setembro e de 3 de 
Outubro, acerca da carta do coronel [que estava contra o envio do processo do réu para o Juízo da Ouvidoria, 
pelo facto do réu ser militar e dever ser julgado em conselho de guerra]; informando que o coronel poderia 
influenciar a opinião do tenente-coronel Manuel Velasco Galiano e do capitão que servia de major José António 
da Costa Calhau na Junta [Criminal] onde seria vogal; aguardando instruções acerca deste assunto e do seu 
ofício n.º 38 de 30 de Abril. 
Anexo: ofícios, ofícios (cópias), portarias, parecer, informação e carta (cópia). 
Obs.: juntou-se ofício do governador, n.º 62, por fazer parte do processo; o ofício do governador refere ainda que 
o secretário do Regimento de Infantaria, Manuel Paulo de Saldanha, não merecia continuar naquele lugar, 
podendo ter licença e regressar ao reino com a sua família, propondo para o seu lugar João Crisóstomo de Sousa 
e Castro, que estava provido por comissão no posto de alferes do presídio de Ambaca. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 33, 3, 9, 14, 34, 35 e 42; cx. 88, doc. 63, 64, 65 e 73. 
AHU_CU_001, Cx. D. o verbete pode entrar pelo parecer de 28 de Março de 1801 (ou consulta se existir) 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 1244 / 1286 

 

7097.  1798, Outubro, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I], 
explicando as razões porque nas patentes que passara, antes de Janeiro de 1798, a alguns oficiais das Milícias e 
Ordenanças, faltara a menção à provisão de 28 de Maio de 1795.  
Obs.: n.º 8. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7098.  1798, Outubro, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I], 
sobre a provisão de 24 de Março de 1797 lhe ordenar que observasse o decreto de 7 de Agosto de 1796 e a 
carta régia de 2 de Novembro de 1787 no tocante à organização dos corpos e ao provimento dos postos militares; 
explicando que o aviso do secretário de Estado Martinho de Melo e Castro, de 16 de Fevereiro de 1788, permitira 
aos seus antecessores agir de modo diferente e adaptado ao reino de Angola, facto que não impediu Sua 
Majestade de confirmar as patentes por eles passadas; fazendo um apanhado dos pontos definidos nestas 
matérias e de outros onde tinha dúvidas de como proceder.  
Obs.: n.º 10. Ver se existe cópia do aviso de 16 de Fevereiro de 1788, é anexo aqui 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 37. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7099.  [ant. 1798, Outubro, 31] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão da 3.ª Companhia do Regimento de Milícias, Manuel da Rocha 
Pinto, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general do 
reino de Angola, [Miguel António de Melo]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7100.  [ant. 1798, Outubro, 31] 
REQUERIMENTO do provido no posto de alferes da 5.ª Companhia do Regimento de Milícias, António Martins de 
Miranda, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general do 
reino de Angola, [Miguel António de Melo]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 39. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7101.  [ant. 1798, Outubro, 31] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão do Regimento de Milícias da vila de Massangano, João da 
Costa Homem, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-
general do reino de Angola, [Miguel António de Melo]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7102.  1798, Novembro, 1, [Lisboa] 
OFÍCIO do [antigo governador e capitão-general do reino de Angola], Manuel de Almeida e Vasconcelos, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo a relação [dos oficiais que 
provera a 1 de Setembro e 17 de Dezembro de 1796, e a 1 e 25 de Abril de 1797, que ainda não tinham recebido 
confirmação régia]. 
Anexo: relação. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7103.  1798, Novembro, 3, Lisboa 
RESUMO de vários ofícios [do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Rodrigo de Sousa Coutinho] ao 
governador [e capitão-general do reino de] Angola, sobre uma resolução do ouvidor-geral de Angola, a 
representação do cónego regular D. Pedro do Senhor do Carmo, o estado do armamento e petrecho de guerra e 
navais daquele reino, a confirmação de uma patente de oficial e de outra de tenente-coronel, o regresso de 
António Regilde a sargento-mor, o estado das ordens religiosas do Carmo e de São Francisco, o contrabando 
inglês e a quantidade e qualidade da moeda. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7104.  1798, Novembro, 5, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João confirmando a nomeação que o governador e capitão-general do reino de 
Angola [Manuel de Almeida e Vasconcelos] fizera ao tenente José de Almeida Tovar e Meneses [Vasconcelos] no 
posto de ajudante das ordens daquele governo, com graduação de capitão de Cavalaria; [o suplicante alegara 
que entre outros serviços fora promovido por patente régia a tenente de Cavalaria de Angola por morte do 
tenente José Tomás e promovido ao posto de ajudante de Ordens aquando do regresso a Portugal do tenente 
João de Almeida de Azevedo]. 
Anexo: requerimento, carta de nomeação, certidão e carta patente. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 46 e 45. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7105.  [ant. 1798, Novembro, 6] 
REQUERIMENTO do provido no posto de quartel mestre do Regimento de Milícias [de Luanda] com graduação 
de capitão, António Gonçalves Pinto, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo 
governador e capitão-general do reino de Angola, [Miguel António de Melo]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7106.  [post. 1798, Novembro, 9] 
REQUERIMENTO do ex-soldado de Infantaria paga da guarnição da cidade de Olinda, praça de Pernambuco, 
Manuel Pereira Falcão, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Rodrigo de Sousa Coutinho], solicitando 
que lhe fosse permitido ir à sala, representar os seus documentos para ser julgado com justiça e piedade, em 
virtude de ter sido incriminado pelo alferes do presídio de Fernando [de Noronha], Joaquim Ribeiro, pelo capitão 
comandante José Inácio Cavalcante e pelo almoxarife João Martins da Costa, tendo sido preso e mandado para 
[degredo] em Angola, sem ser ouvido em conselho de guerra, nem sentenciado pelas justiças. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7107.  1798, Novembro, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo cópia da carta e mais documentos que a 6 de 
Novembro dirigiu à Junta do Comércio, demonstravam o que executou em relação às fazendas carregadas do 
porto franco [de Lisboa] com destino a Angola, no navio Ana de Lisboa, [de que era capitão Paulino Pinto da 
Mota] para serem negociadas por conta de Manuel José de Sousa Freire e Companhia, [no resgate de escravos] 
nos portos de Cabinda, Molembo e Luango; solicitando que se informasse Sua Majestade do que fizera e lhe 
indicassem se procedera correctamente.  
Anexos: factura, ofício (cópia), instrumento em pública forma e certidões. 
Obs.: n.º 63 da relação 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7108.  [ant. 1798, Novembro, 13] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão de Artilharia do presídio de Caconda, Teodoro Gomes 
Henriques, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente passada pelo governador e capitão-general 
do reino de Angola, [Manuel de Almeida e Vasconcelos], alegando que servira com honra na defesa, reedificação 
e conservação do presidio, sem nunca receber soldos. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7109.  1798, Novembro, 15, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, dando parecer sobre o requerimento de Duarte Félix da 
Cunha e Azambuja, no qual solicitava ser provido no posto de capitão de Granadeiros do Regimento de Infantaria 
[de Luanda, que vagara com a saída de Eusébio Catela de Lemos].  
Anexos: requerimento e certidão. 
Obs.: n.º 65 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 89, doc. 62). 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7110.  1798, Novembro, 29, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, dando o seu parecer sobre as peças de artilharia, carretas, 
morteiros, lanchas e um escaler pedidos pelo governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, 
em ofício de 28 de Fevereiro de 1797, no qual requeria ainda permissão para construir um cais junto à fortaleza e 
um cabo no sítio d Catumbela, bem como autorização para nomear os ofícios da guerra, justiça e fazenda 
naquela capitania e dar licença aos moradores de Benguela que fossem curar-se ao Brasil, para além de solicitar 
o envio de um oficial engenheiro, dois coadjuntores e dois capelães para o pároco, um médico e quatro 
ajudantes, entre outros pedidos. 
Obs.: n.º 67 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 89, doc. 62). 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7111.  1798, Dezembro, 6, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o que conseguira no tocante às ordens que recebeu 
para arranjar um sujeito que servisse de amanuense ao governador de Benguela, tratando do expediente daquele 
governo e guardando o arquivo, e o estabelecimento de uma escola de primeiras letras na cidade de São Filipe 
de Benguela. 
Obs.: n.º 68 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 89, doc. 62). 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7112.  1798, Dezembro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do ouvidor-geral de Angola, João Álvares de Melo, ao [governador e capitão-general do reino de Angola], 
Miguel António de Melo, respondendo ao aviso de 21 de Março de 1797, dando parecer sobre a memoria do 
comércio da Ásia e África, composta pelo [ex-governador de Angola], Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho.  
Anexo: ofício (incompl.) 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7113.  1798, Dezembro, 10, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a tomada de posse do novo ouvidor-geral, o 
desembargador Honorário António Rodrigues da Cunha, ficando o anterior, o desembargador João Álvares de 
Melo pronto para regressar ao Reino, e sendo muito merecedor da lembrança de Sua Majestade; sugerindo que 
logo que este ministro chegasse [a Portugal] fosse ouvido para que se ficasse com exactos conhecimentos de 
todas as coisas de Angola.  
Obs.: n.º 69 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 89, doc. 62). 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7114.  1798, Dezembro, 11, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o requerimento do 1.º tenente da Companhia de 
Artilharia [de Luanda], João Pedro, que desejava continuar a servir naquele reino, com aumento, sendo favorável 
aos pedidos do suplicante, porque era competente e ultrapassara o defeito que relatara no ofício n.º 26, de 7 de 
Janeiro de 1798. 
Obs.: n.º 70 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 89, doc. 62). 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7115.  1798, Dezembro, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do [secretário do governo de Angola], José da Silva Costa, sobre os ofícios [do governo de Angola], 
n.º 65 a 70, remetidos à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7116.  [ant. 1798, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTO do ajudante e administrador das fábricas de telha, tijolo e cal, e obras reais, graduado em 
alferes de Infantaria da capitania de Benguela, Pedro Rodrigues Bandeira, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, solicitando remuneração e compensação, em virtude de outros militares 
não terem a sua antiguidade ou responsabilidade e terem sido premiados, ao passo que ele permanecia sem 
aumento algum, apesar dos muitos anos de serviço, do aumento das vendas dos géneros das fábricas de cal e 
telha desde a sua administração, e da administração do contrato do sal desde 1796, sempre com integridade e 
zelo pelos interesses reais, em detrimento da sua pessoa e bens. 
Anexo: certidões, atestações, alvará de folha corrida, instrumentos em pública forma e ofícios.  
AHU-Angola, cx. 89, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7117.  1798, Dezembro, 15, São Filipe de Benguela 
CARTA do [governador da capitania de Benguela], Alexandre José Botelho de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], 
sobre os insultos que lhe fizera o juiz [de fora] e provedor da Fazenda Real [de Benguela], Alberto António 
Pereira, nomeadamente tratando-o como mestre do forno da telha e tijolo, indo à sua casa à procura do soldado 
[da Companhia de Infantaria] Bartolomeu dos Santos Bonatte, e no lugar que ocupou na igreja de matriz, na 
festividade de Nossa Senhora da Conceição. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7118.  [ant. 1798, Dezembro, 19] 
REQUERIMENTO do bacharel Jerónimo Caetano de Barros de Beça, à rainha [D. Maria I], solicitando certidão 
das ordens que lhe foram dadas pelo Tribunal do Conselho Ultramarino durante o período em que foi juiz de fora 
de Angola, entre 10 de Janeiro de 1791 e 4 de Fevereiro de 1796. 
Anexo: parecer e certidões. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 65; cx. 85, doc. 7 e 9. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7119.  [ant. 1798, Dezembro, 19] 
REQUERIMENTO do capitão da 6.ª Companhia do Regimento de Milícias, António Martiniano José da Silva e 
Sousa, à rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação da promoção feita pelo governador e capitão-general, para 
não ser preterido na sua antiguidade, alegando ter servido sempre com zelo, honra e autoridade.  
Anexo: mandado. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
7120.  1798, Dezembro, 24, São Filipe de Benguela 

CARTA do [governador da capitania de Benguela], Alexandre José Botelho de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], 
sobre o comportamento do juiz de fora de Benguela, [Alberto António Pereira], que estava envolvido com o 
tenente de Infantaria António Fernandes da Silva na coacção de D. Ana da Conceição Pires, viúva do capitão da 
Companhia de Infantaria, Nuno Joaquim Pereira e Silva, para alterar o seu testamento a favor do tabelião [Luís 
dos Santos Amaral] e de sua esposa.  
Anexo: atestações e requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 69. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7121.  1798, Dezembro, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, dando o seu parecer sobre as companhias de Infantaria e de 
Artilharia, o corpo de soldados de Cavalaria, as peças de artilharia, as munições navais, o restauro da fortaleza 
de São Filipe, o estabelecimento de uma escola de letras, o socorro para a reedificação do hospital, o envio de 
casais de mulatos do Brasil e de coadjuntores para auxiliarem o pároco, pedidos pelo governador de Benguela, 
Alexandre José Botelho de Vasconcelos, em ofícios de 27 de Julho de 1796, nos quais mencionava que os povos 
com quem comerciavam eram bárbaros e inclinados ao latrocínio, que cabia ao governador de Benguela o 
provimento dos cabos e capitães-mores daquele capitania, que os sobas vizinhos fugiam ao serviço real pela falta 
de salário e que os negociantes se inquietavam com serviços reais.  
Anexo: certidão. 
Obs.: n.º 71 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 89, doc.    ). 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 70. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7122.  1798, Dezembro, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I] sobre 
a pouca aplicação da provisão de 26 de Julho de 1797 no reino de Angola, que ordenava que os sargentos-mores 
e ajudantes dos regimentos de Milícias denominados Henriques – em memória de Henrique Dias – tivessem 
soldos, graduações e honras iguais aos de qualquer outro regimento; explicando que no reino de Angola havia 
apenas duas companhias de Henriques em São Filipe de Benguela, e pedindo instruções. 
Anexo: devia ter mapa de Henriques e ofício (cópia) ao governador de Pernambuco 
Obs.: n.º 11. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7123.  [post. 1798, Dezembro, 24] 
REQUERIMENTO do mestre de bergantim Pilar, Pedro Gomes Ferreira, à rainha [D. Maria I], solicitando 
passaporte para levar o bergantim a Benguela, fazendo escala na Bahia, e referindo que o bergantim era de João 
Barbosa de Madureira, conforme instrumento de justificação junto. 
Anexo: instrumento de justificação. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7124.  1798, Dezembro, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o falecimento do recém-chegado desembargador e 
ouvidor-geral Honorário António Rodrigues da Cunha, sem que lhe pudessem valer os professores de cirurgia [de 
Luanda], já que de Medicina não havia nenhum; referindo que o lugar de ouvidor-geral ficava vago e ficaria a 
servi-lo interinamente o juiz de fora Félix Correia de Araújo, que passara as varas do cível, crime e órfãos ao 
vereador mais velho; pedindo que informasse Sua Majestade desta matéria, pois a falta de um ouvidor geral era 
grave e atrasaria a administração da justiça e prejudicando o sossego dos povos e o bom serviço de Sua 
Majestade; devendo os ministros nomeados para estes cargos serem, para além de doutos e irrepreensíveis, 
robustos e de idade florente.  
AHU-Angola, cx. 89, doc. 73. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
7125.  1798, Dezembro, 29, São Paulo da Assunção de Luanda 

OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre ter passado patente de capitão da Companhia de 
Artilharia de Benguela a José Caetano Carneiro, conforme decreto de 2 de Dezembro de 1797, dando ordens ao 
governador de Benguela acerca do respectivo pagamento; afirmando que naquele reino só a Artilharia tinha 
utilidade, porque a tropa tinha pouco préstimo e era um desperdício o que se gastava com ela; informando que 
José Caetano Carneiro não iria disciplinar a companhia que ia comandar porque nunca aprendeu as teorias e 
exercícios práticos da Artilharia e demonstrara falta de veracidade no requerimento que fizera para capitão do 
destacamento, uma vez que por motivos de doença não participou em várias expedições militares onde entraram 
os coronéis Manuel António Tavares e Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, os sargentos-mores Cristóvão José 
Pinheiro de Vasconcelos e Manuel Velasco Galiano, os capitães António José de Almeida e Vasconcelos, António 
Gomes Cortesão, Domingos José Pereira, Francisco António Pita Bezerra e Eusébio Catela de Lemos, os 
tenentes António José Carneiro, Pedro de Almeida Rego, Manuel José Botelho, Custódio Simões da Silva 
Coutinho, Inácio António de Almeida Pérsia, Manuel dos Passos da Costa, João da Costa Frade, António José 
Duarte, os alferes José Maurício Rodrigues, António João de Meneses, Nicolau Barreto Dantas Pugas, Vicente 
Ferreira de Araújo, Francisco Xavier de Sousa Brum, António Fernandes da Silva, Gregório José de Freitas, Félix 
Velasco Galiano, António de Melo da Cunha e José Maria Guedes, os capelães Joaquim de Sousa e José da 
Rocha Barbosa e Pina, os subalternos Joaquim Xavier e Manuel de Sousa, o ajudante Manuel José Botelho; 
dando conta de já ter comunicado isto antes nos requerimentos do alferes Félix Venâncio de Figueiredo, de 
Duarte Félix da Cunha e Azambuja e José Ricardo da Rosa; aconselhando a pedir-se sempre informações aos 
governadores antes de qualquer provimento militar. 
Obs.: n.º 73 da relação. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. D.  

 
7126.  1798, Dezembro, 31, São Paulo da Assunção de Luanda 

CARTA do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I] sobre 
a existência de uma escola de Gramática Latina naquele reino, sendo o seu professor pago pelo rendimento do 
subsídio literário e pelos cofres da Junta da Administração e Arrecadação da Fazenda Real, e não tendo quem o 
substitua quando adoece; dando conta do rendimento do capelão do Regimento de Infantaria e da falta de gente 
do clero e das baixas côngruas e mau clima não ajudarem ao seu aumento; propondo que a cadeira de 
Gramática Latina e a Capelania do Regimento de Luanda fossem providas nos cónegos mais idóneos, havendo 
um para substituir o professor e outro para dizer missa aos soldados, os ensinar e confessar, acompanhando as 
tropas quando fosse preciso, podendo o capelão actual, padre Custódio da Silva Maia ser provido nalguma 
paróquia ou nalgum dos canonicatos vagos  
Anexo: carta (cópia). 
Obs.: n.º 11.  
AHU-Angola, cx. 89, doc. 77 e 76. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7127.  1799, Janeiro, 3, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO (cópia) do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Rodrigues de Sousa Coutinho, informando que os negociantes daquela praça não 
dispunham de fundos suficientes para iniciarem o negócio de escravos com o Pará, em resposta ao ofício do 
Reino de 2 de Novembro do ano anterior. 
Anexo: ofício (outra via), mapa. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 12; cx. 93-A, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

7128.  1799, Janeiro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, enviando uma relação dos medicamentos que eram 
necessários anualmente; referindo que apenas fossem enviados medicamentos que se adequassem às 
necessidades locais. 
 Anexo: Anexo: Relação, mapa. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 17, 16. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

7129.  1799, Janeiro, 4, Caconda 
OFÍCIO (cópia) do capitão graduado e regente do presídio de Caconda, Francisco Inácio de Mira e Araújo, ao 
governador e capitão-general de Angola, [Miguel António de Melo], remetendo mapas e relações dos 
vencimentos, soldos, fardamentos e fardetas da companhia, do estado do presídio, da conta corrente do fim do 
ano anterior, um termo de arrematação e sobre a fazenda e miudezas que tinham ficado na feitoria; referindo a 
falta de pagamento dos direitos régios por parte dos sobas vassalos da região e contribuições dos moradores; 
mencionado as obras da Igreja e solicitando o envio de um vigário; sobre a fuga e deserção de alguns soldados; 
referindo o mau estado da missanga que ali havia para pagar à tropa; pedindo a sua reforma e substituição, por 
estar velho e doente.  
Anexo: Mapa, relação. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 18, 14; cx. 93-A, doc. 53.  
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7130.  1799, Janeiro, 6, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo o despacho que dera ao pedido de demissão 
solicitado pelo secretrário do Regimento de Infantaria de Luanda, Manuel Paulo de Saldanha, bem como o 
requerimento e a informação do seu chefe. 
Obs.: nº 74 da relação. Anexo: requerimento, despacho, informação (cópias). 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D 
  

7131.  1799, Janeiro, 9, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo cópia de uma representação enviada ao 
conselho ultramarino por carta de 31 de Dezembro do ano anterior. 
Obs.: nº 76 da relação. Os anexos constantes nesta capilha não correspondem ao teor da representação.  
AHU-Angola, cx. 90, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

7132.  1799, Janeiro, 9, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo certidão sobre os Autos de condenação contra o 
militar Francisco José da Luz. 
Obs.: nº 75, da relação. Anexo: certidão.  
AHU-Angola, cx. 90, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. D 
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7133.  1799, Janeiro, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do coronel do Regimento de Infantaria de Luanda, Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos à rainha [D. 
MariaI], remetendo nova proposta para provimento dos postos vagos sob seu comando. 
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 72. 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

7134.  1799, Janeiro, 13, São Filipe de Benguela – (cópias nºs 2 e 3)  
ATESTAÇÃO (cópia) do alferes de infantaria Manuel de Carvalho Rebelo de Lemos, sobre a confirmação do 
trabalho realizado pelo tenente de infantaria António Fernandes da Silva e pelo soldado José Pinheiro Falcão 
para o mapeamento do número de casas em Benguela. 
Obs.: cópia nº 2 e nº 3. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 25, 37. 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

7135.  1799, Janeiro, 15, São José da Pedra de Encoge 
RELATÓRIO do tenente regente, Vicente dos Mártires acerca da entrega de fardamentos e fardetas a tropa 
daquele presídio. 
Anexo: mapa. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

7136.  [Ant. 1799, Janeiro, 16, São Filipe de Benguela] 
REQUERIMENTO (cópia) de dona Joana Gomes Moutinho, ao [governador da capitania de Benguela], Alexandre 
José Botelho de Vasconcelos, solicitando certidão que comprovasse que o seu escravo não era baptisado, a fim 
de o apresentar as autoridades que o haviam aprisionado para assentar praça, na suposição que era negro forro. 
Obs.: cópia noº 1. Anexo: requerimento (outra via) 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 27, 28. 
AHU_CU_001, Cx. D 
 

7137.  [Ant. 1799, Janeiro, 18, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO do médico, João Manuel de Abreu à rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação da carta 
patente, passada pelo governador e capitão-general, Manuel de Almeida Vasconcelos, no posto de cirurgião-mor 
do Terço de Auxiliares de Luanda, vago por falecimento de Pedro Inácio Ferreira de Magalhães.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7138.  [Ant. 1799, Janeiro, 19, São Paulo da Assunção de Luanda] 
REQUERIMENTO de Jerónimo Caetano de Barros Araújo e Beça, que foi juiz de fora de Angola entre 1791 e 
1794, à rainha [D. Maria I], solicitando uma certidão de tempo de serviço prestado em Angola. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

7139.  1799, Janeiro, 23 Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João, nomeando Teodoro José Guilherme no posto de alferes do Regimento 
de Infantaria do reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7140.  [ant. 1799, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de cavalaria e ajudante de ordens de Angola, José de Almeida Tovar 
Meneses de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], solicitando a devolução dos documentos anexos ao primeiro 
requerimento que fizera, a requer o pagamento dos seus soldos. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx.90, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7141.  [ant. 1799, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO do sargento da 1.ª Companhia do Primeiro Regimento de Infantaria do Reino, Manuel José de 
Muradas, à rainha [D. Maria I] solicitando a patente de tenente para ir servir para cidade da Bahia ou em outra 
parte qualquer, dos domínios ultramarinos.  
Anexo: atestações. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7142.  [ant. 1799, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTO do soldado do regimento da Cavalaria do Cais, Clemente Miguel Fernandes, à rainha [D. Maria 
I], solicitando passagem, com acesso ao posto que lhe competir, para qualquer dos regimentos do Estado da 
Índia ou do reino de Angola. 
Anexo: escrito. 
AHU-Angola, cx.90, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7143.  [ant. 1799, Janeiro, 29] 
REQUERIMENTO do presbítero de S. Pedro, e cónego prebendo da Catedral de Angola, José Simplício do Pilar 
Rocha Abreu e Lima, à rainha [D. Maria I], solicitando provisão para poder advogar livremente nos auditórios da 
cidade de Luanda e do Brasil, em virtude de possuir inteligência suficiente para tal fim, como mostra os 
documentos em anexo, e por faltarem advogados graduados na cidade de Luanda. 
Anexo: bilhete, atestações. 
AHU-Angola, cx.90, doc. 40. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7144.  1799, Janeiro, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do [secretário do governo de Angola], José da Silva Costa, sobre os ofícios [do governo de Angola], 
n.º77 a 81, remetidos à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7145.  1799, Janeiro, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo os autos do Conselho de Guerra contra o capitão 
Custódio Simões da Silva Coutinho, sentenciado por ter prestado falsos testemunhos ao General do Estado e por 
furto de pólvora armasenada na fortaleza de São Pedro da Barra. 
Obs.: n.º 77 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 90, doc. 41). Anexo: Instrumento em forma 
pública. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. 
 

7146.  [post. 1799, Janeiro, 30, Queluz] 
AVISOS (cópia) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao governador de 
Benguela [Alexandre José Botelho de Vasconcelos], referindo o teor de cartas régias sobre os seguintes 
assuntos: 1º de 14 de Setembro de 1796 sobre informações do estado da capitania e suas jurisdições; 2º de 2 de 
Novembro de 1798 alertando para medidas de segurança e defesa da capitania; 3º de 24 de Junho de 1797 
sobre a introdução das produções naturais e manufacturas do Reino nessa colónia e a extracção dos produtos da 
mesma para o Reino; 4º de 22 de Setembro de 1798, informação do rendimento do subsídio literário e das suas 
publicações; 5º de 4 de Outubro de 1798 ordenando que as câmaras dessem anualmente conta de todas as 
rendas e dos artigos da sua despesa; 6º e 7º de 21 e 27 de Outubro de 1798 sobre o envio de moços para o 
Reino para serem instruídos nos empregos de tipógrafos, contadores, hidráulicose médicos cirurgiões. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 7. 
AHU_CU_001, Cx. 
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7147.  1799, Janeiro, 31, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO (cópia) do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Rodrigues de Sousa Coutinho, solicitando poderes para impedir a usurpação da sua 
autoridade pelos representantes da câmara da cidade, à semelhança das que foram concedidas ao governador 
de Angola através do Artigo 44 do seu Regimento; sobre os excessos do juiz de fora em relação aos seus 
subordinados; solicitando o envio de vigários com remuneração condigna. 
Obs.: ofício nº 2. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. D 

7148.  [ant. 1799, Janeiro, (s/d), São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do ajudante de ordens do governo de Angola, Álvaro de Carvalho Matoso, à rainha [D. Maria 
I], solicitando confirmação da carta patente, passada pelo governador e capitão-general, Manuel de Almeida 
Vasconcelos, no posto de sargento-mor de infantaria reformado, mercê concedida tendo em conta os anos de 
serviço naquele reino. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7149.  [ant. 1799,Fevereiro, 1, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do bacharel Jerónimo Caetano de Barros de Beça, à rainha [D. Maria I], solicitando certidão 
das ordens que lhe foram dadas pelo Tribunal do Conselho Ultramarino durante o período em que foi juiz de fora 
de Angola, entre 10 de Janeiro de 1791 e 4 de Fevereiro de 1796. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7150.  1799, Fevereiro, 10, São Paulo da Assunção [de Luanda 
TERMO de Inimizade (2 vias) solicitado pelo capitão-mor e ex-juiz de Quilengues, Joaquim Vieira de Andrade, por 
intermédio do seu procurador António Pires de Lousada, contra Miguel Joaquim Inácio, testemunha jurada numa 
devassa, por ter sido considerado suspeito o seu depoimento em relação ao preto Cacombo. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7151.  1799, Fevereiro, 11, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Rodrigues de Sousa Coutinho, sobre o comportamento e insubordinação do juiz de fora 
Alberto António Pereira, solicitando poderes para melhor desempenhar o seu cargo; remetendo correspondência 
que evidenciava a má condução nos casos do soldado Bartolomeu dos Santos Bonate, do cabo de esquadra do 
Corpo de Milícias, Luís Albino de França e testamento de dona Ana da Conceição Pires, viúva do capitão de 
infantaria de Benguela, Nuno Joaquim Pereira da Silva. 
Anexo: ofício (2ª via), ofícios (cópias), cartas (cópias), aviso (cópia), requerimentos (cópias), atestação (cópia). 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 47, 32, 39. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7152.  1799, Fevereiro, 11, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Rodrigues de Sousa Coutinho, sobre a falta de sacerdotes na cidade de Benguela; referindo 
sómente a existência do vigário, homem doente que era ajudado por um cónego de S. Tomé, que se encontrava 
provisoriamente naquela cidade; propondo a construção de um hospício com religiosos capuchos, numa igreja 
que estava a ser edificada pela Irmandade de Santo António de Cartagerona*; remetendo os mapas depois de 
respondidas as questões pretendidas pelo Conselho Ultramarino, informando que dos 10 mapas recebidos 
apenas não respondera a um por se referir a índios, que não existiam em Angola; sobre a sua tentativa falhada 
de mandar fazer um mapa sobre a cidade de Benguela e enviá-la para Corte; a falta de secretário e de um oficial 
para secretaria e outras necessidades; reclamando que pagava com o seu ordenado o aluguel da sua residência, 
bem como da sua promoção. 
Obs.:* Santo António de Cartagerona ou Cartageró Expressão derivada de Cartago, que, principalmente no 
Brasil, é usada para identificar Santo Antônio de Categeró, também definido, em alguma literatura, como Santo 
Antônio Preto; anexo: oficio 2ª via.  
AHU-Angola, cx. 90, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7153.  1799, Fevereiro, 11, São Filipe de Benguela 
CARTA do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], remetendo 
correspondência sobre o procedimento do juiz de fora, Alberto António Pereira, na condução dos casos do 
soldado Bartolomeu dos Santos Bonate, e do cabo de esquadra do Corpo de Milícias, Luís Albino de França, 
sobre o testamento de dona Ana da Conceição Pires, viúva do capitão de infantaria de Benguela, Nuno Joaquim 
Pereira da Silva; queixando-se da restrita jurisdição dos governadores de Benguela e da arrogância dos seus 
subalternos. 
Anexo: ofícios (cópias), cartas (cópias), aviso (cópia), requerimentos (cópias), atestação (cópia). 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7154.  1799, Fevereiro, 11, São Filipe de Benguela 
CARTA do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I] sobre as 
necessidades do seu governo já reportadas em ofícios anteriores: 27 de Julho de 1796, 28 de Fevereiro de 1797, 
de 28 de Março e 20 de Outubro de 1798; realçando a falta de sacerdotes na cidade de Benguela; propondo a 
construção de um hospício com religiosos capuchos, numa igreja que estava a ser edificada pela Irmandade de 
Santo António de Cartagerona, sendo rendidos de três em três anos à semelhança do que se fazia nos outros 
conventos em Angola. 
Obs.:O Conselho Ultramarino solicitou um parecer dos governadores de Benguela e da capital em 1802.  
AHU-Angola, cx. 90, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7155.  1799, Fevereiro, 11, São Filipe de Benguela 
CARTA do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], remetendo 
um mapa de Benguela, referindo que por falta de notícias exactas, o mesmo não incluía todas as particularidades 
necessárias de cada uma das 7 províncias e 5 presídios para domar os gentios; remetendo um requerimento dos 
negociantes da cidade solicitando medidas para se evitar o fim do comércio do marfim, devido ao aumento de 
burocracia imposto pelo novo escrivão da Fazenda, Matias José de Andrade. 
Anexo: Requerimento, mapa. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 50; cx. 180, doc. 100. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7156.  [ant. 1799,Fevereiro, 12] 
REQUERIMENTO do capitão de infantaria de Benguela, Félix Venâncio de Figueiredo, à rainha [D. Maria I], 
solicitando a sua benevolência e piedade régia para o mandar soltar, alegando que se encontrava preso na 
fragata Thetis, por não ter marchado para o seu destino, quando se encontrava de licença, conforme provisão em 
anexo.  
Anexo: Provisão. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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7157.  1799, Fevereiro, 12, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho ao 
[presidente do Erário Régio], marquês [de Ponte de Lima] mordomo-mor [D. Tomás Xavier de Lima Brito Nogueira 
e Vasconcelos Teles da Silva], remetendo carta do governador de Angola, datada de 29 de Novembro de 1797, 
sobre os prejuízos que a Fazenda Real sofria com arrecadação e cobrança do Dizimo Eclesiástico, propondo que 
em lugar deste Direito se estabelecesse outro que consistia em acrescentar 800 réis por cabeça ao direito da 
saída de escravos; solicitando resposta sobre a mesma matéria, visto não concordar com solução apresentada. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7158.  1799, Fevereiro, 12, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CERTIDÃO [traslado] do escrivão da Ouvidoria geral de Angola, Estevão da Fonseca Negrão, atestando a 
veracidade da Carta de Guia que acompanhou o degradado António de Moura, homem cigano, que seguiu para 
Angola, cumprindo a pena de degredo de cinco anos. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7159.  [ant. 1799,Fevereiro, 14 São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do tenente do Regimento de Milícias de Luanda, António Joaquim Duarte, ao juiz de fora de 
Angola [Félix Correia de Araújo], solicitando autorização para se deslocar em tratamento, para Lisboa. 
Anexo: requerimento, aviso, atestação. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7160.  [ant. 1799, Fevereiro, 19] 
REQUERIMENTO do mestre do bergantim Africano, António da Fonseca Coutinho, à rainha [D. Maria I], 
solicitando passaporte para seguir viagem para Angola, e referindo que o bergantim era de Agostinho Rodrigues 
Cunha, conforme consta da certidão junta. 
Anexo: Certidão. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7161.  [ant. 1799,Fevereiro, 19] 
REQUERIMENTO do antigo ferrador no Esquadrão da Cavalaria de Angola, Francisco Luís Feio, à rainha [D. 
Maria I], solicitando uma atestação passada pelo ex-governador de Angola, Manuel de Almeida Vasconcelos 
referente aos anos serviço  
AHU-Angola, cx. 90, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7162.  [ant. 1799, Fevereiro, 20] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de cavalaria e ajudante de ordens de Angola, José de Almeida Tovar 
Meneses de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], solicitando permissão para juntar aos requerimentos entregues no 
conselho ultramarino outros documentos, para despacho régio.  
Anexo: Atestações.  
AHU-Angola, cx.90, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7163.  1799, Fevreiro, 20, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO (cópia) do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [governador e capitão-
general da Bahia] Dom Fernando José de Portugal [e Castro], referindo que a Mesa da Inspecção da Bahia 
demorava a pagar as letras das remessas para o Brasil, alertando para os prejuízos no comércio e para os 
abusos daí decorrentes; informando igualmente que a Junta da Administração da e Arrecadação da Fazenda 
Real do reino de Angola, era acusada de apenas proceder ao saque das letras de maior quantia que se achavam 
depositadas na Mesa de Inspeção, solicitando a intervenão do governador da Bahia para desfazer tal equívoco 
pela sua gravidade e consequências, considerando esta alegação falsa. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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7164.  1799, Fevereiro, 21, Lisboa  
DECRETO do príncipe regente D. João, nomeando alferes do Regimento de Infantaria de Angola, Félix Venâncio 
de Figueiredo no posto de capitão de Infantaria de Benguela. 
 AHU-Angola, cx.90, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7165.  [ant. 1799, Fevereiro, 21] 
REQUERIMENTO do cadete, Francisco de Assis Xavier Moutinho de Miranda e Vasconcelos, à rainha [D. Maria 
I], solicitando permissão para servir em Angola. 
Anexo: Atestações, escrito.  
AHU-Angola, cx.90, doc. 60, 52. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7166.  [ant. 1799, Fevereiro, 21, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO (cópia) do mestre da corveta São João Diligente, Guilherme José Ferreira, à rainha [D. Maria 
I], solicitando autorização para seguir viagem para o Rio de Janeiro, de efeitos próprios com gente de sua 
mareação e escravos de acordo com os documentos comprovativos em anexo. 
 Anexo: Atestações (cópias), auto de devassa. 
AHU - Angola, cx. 90, doc. 65; cx. 91, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7167.  [ant. 1799, Fevereiro, 22, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão graduado do Regimento de Milícias de Luanda, António Martiniano José da Silva e 
Sousa, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, passada pelo governador e capitão-
general, Manuel de Almeida Vasconcelos, no posto de capitão da 6ª Companhia do mesmo Regimento vago por 
promoção de Manuel José da Rocha e Silva a capitão de granadeiros.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7168.  [ant. 1799, Fevereiro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de José Pinto Tavares e seu filho, José Francisco Pinto Tavares o ajudante de ordens do 
governo de Angola, Álvaro de Carvalho Matoso, ao secretário do governo de Angola [José da Silva Costa], 
solicitando certidão do translado das suas guias de degredados, confirmando a data de chegada à Luanda, 
necessário para certos fins. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 62. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7169.  [ant. 1799, Fevereiro, 23, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do nomeado capitão de ordenança da vila de Massangano à rainha [D. Maria I], solicitando a 
devolução do requerimento e da provisão passada pelo governador e capitão-general, Miguel António de Melo, 
em que solicitava a confirmação daquele posto, em virtude do seu pedido de confirmação ter sido recusado. 
Anexo: Requerimento. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 63. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7170.  [1799, Fevereiro, 23,Queluz] 
ESCRITO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Luís Pinto de Sousa ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a petição do capitão de granadeiros do 
Regimento de Infantaria de Serpa, Eusébio Catela de Lemos. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7171.  1799, Fevereiro, 26, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, referindo a execução da regulação do correio entre o reino 
de Angola e do Brasil; sobre o ofício que enviara no ano anterior pelas mãos de confiança de um missionário 
capuchinho italiano,solicitando confirmação da carta familiar do [secretário], de recomendação, trazida por dois 
sujeitos, pai e filho, provenientes do Reino para serem acolhidos em Angola; referindo que apesar de os ter 
amparado propunha o regresso dos mesmos, devido ao pouco préstimo de cada, um por ser velho e o moço por 
curtos talentos. 
Obs.: m. est.; 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7172.  1799, Fevereiro, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo certidão passada pelo escrivão e deputado, 
Francisco Inácio de Sousa e Andrade, sobre o teor dos ofícios remetidos ao Erário Régio, assim como de todos 
os outros documentos que com ele foram enviados ou que nele estavam citados.  
Obs.: n.º 81 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 90, doc. 41). Anexo: Certidão. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 68, 67. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7173.  1799, Fevereiro, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, dando conta da execução do disposto no alvará de 20 de 
Janeiro de 1798 que estabelecia o correio marítimo e a consequente arrecadação dos portes das cartas,a criação 
de casas e de oficiais para administração do Correio no reino de Angola; solicitando providências para melhor 
executar o disposto no § 11 do citado alvará sobre como proceder contra os desobedientes desta legislação; 
propondo novo método de punição dos réus, a aplicação de penas pecuniaras equivalentes ao dano que se 
intentar fazer ao Património Régio, e proporcional às reincidências dos delitos, em vez de se esperar pelas 
sentenças e determinações régias, por serem demoradas, para se evitar as desobediências das leis e o arbítrio 
dos juízes. 
Obs.: n.º 80 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D. (antiga cx. 90, doc. 41); Anexo: Aviso, alvará. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 51; cx. 90, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. 
 

7174.  1799, Março, 1, São Paulo da Assunção de Luanda 
MAPA do Regimento de Milícias da cidade de São Paulo de Luanda elaborado pelo coronel Francisco Matoso de 
Andrade Câmara. 
AHU-Angola, cx. 84, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 
 

7175.  1799, Março, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo proposta do coronel do Regimento de Infantaria 
de Luanda, Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, sobre promoções dos militares sob o seu comando para os 
postos que se encontravam vagos; apresentando algumas alterações: atribuição do posto de sargento-mor a 
José António da Costa Calhão e não ao capitão, António Gomes Cortesão; não promoção do secretário Manuel 
Paulo de Saldanha; e do sargento, Cristóvão José da Mota por este ser um ex-degredado; remetendo uma 
relação dos oficiais que serviam em Angola, em regime de comissão, que mereciam ser atendidos em 
substituição da proposta atrás referida. 
Obs.: nº 82 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 91, doc. 47) de 17- 4-1799. Anexo: 
Relação (duas vias); ofício e relações (outra via). 
AHU-Angola, cx. 91, doc. 10; cx. 90, doc. 23, 24; cx. 92, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7176.  1799, Março, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO (cópia) do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a certidão do alvará de 29 de Abril de 1766, 
afixado na cidade de São Salvador da Bahia, trazido pelo mestre da sumaca Flor do Mar, Francisco António da 
Silva, que regulava os preços dos fretes das mercadorias vindas do Brasil para Angola e vice-versa.   
AHU-Angola, cx. 91, doc. 11. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7177.  1799, Março, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo a carta que escrevera ao [governador da 
capitania de Pernambuco], Tomás José de Melo e outros documentos recebidos daquela capitania, versando os 
seguintes assuntos: as hostilidades que na costa do Brasil faziam os corsários franceses alertando e prevenindo 
para possibilidade de actos semelhantes na costa de Angola; resposta de um ofício de 17 de Fevereiro de 1798 
sobre a transgressão que os mestres de alguns navios faziam em relação as provisões régias de 27 de Janeiro e 
24 de Março de 1715; sobre a má conduta do degredado Manuel Pereira Falcão na Ilha de Fernão Noronha, 
resposta ao ofício de 18 de Outubro de 1798 sobre a conduta do soldado António Ribeiro Noia que fora 
degradado para Angola em 1791; sobre a ida da fragata Invocação de Nossa Senhora do Carmo para Santo 
António de Recife transportando marfim e escravos, seguindo depois para Ilha de São Tomé e Príncipe para 
carregar farinha de mandioca para Angola; o regresso do soldado António Ribeiro Noia por falta de segurança 
para o manter em Angola; envio do preso Manuel António Viana ao Intendente Geral da Polícia e por último 
remetendo António Rodrigues de Sá, homem preto, e livre, um dos instigadores da rebelião de Nambuangongo, 
Quilengues, Gombe a Muquiama e de outros potentados vizinhos do presídio de São José de Encoge, para Ilha 
de Fernando Noronha por tempo de 6 anos de degredo.  
Obs.: nº 83 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 91, doc. 47) de 17- 4-1799; a cópia azul 
(2ª via) da carta estava na capilha doc. 13 Anexo: ofícios (cópias). 
AHU-Angola, cx. 91, doc.14, 12, 13, 15. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7178.  [ant. 1799, Março, 9, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO de António Martiniano Gonçalves de Carvalho, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da 
carta patente, passada pelo governador e capitão-general, Manuel de Almeida Vasconcelos, no posto de capitão 
de uma das companhias da Ordenança de Luanda.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 91, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7179.  [ant. 1799, Março,16, Distrito do Golungo 
REQUERIMENTO de António de Sousa Rosa, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da carta patente, 
passada pelo governador e capitão-general, José de Almeida Vasconcelos, no posto de capitão dos forasteiros 
do Distrito do Golungo, que vagou por promoção de Manuel Gomes Ribeiro a sargento-mor dos moradores do 
presídio de São José da Pedra de Encoge.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 91, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7180.  1799, Março, 16, [Lisboa] 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I] sobre o requerimento do nomeado capitão-mor de 
Quilengues, da Capitania de Benguela, José Ricardo da Rosa, solicitando o pagamento de ajudas de custo, à 
semelhança do que era dado aos outros governadores ultramarinos. 
Obs.: resolução assinado pelo príncipe regente D. João. Anexo: requerimentos, certidão e informações. 
AHU-Angola, cx. 91, doc. 20; cx. 89, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7181.  1799, Março, 16, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho sobre o falecimento do capitão de infantaria e governador da 
fortaleza de São Francisco do Penedo, Francisco António Pita Bezerra de Alpoim e Castro, posto que ficava vago 
aguardando substituto; assim como o posto de governador de São Pedro da Barra vago pelo regresso ao Reino, 
de António de Melo da Cunha e Abreu; propondo a extinção de algumas fortalezas e a nomeação de oficiais 
locais, destacando a importância da fortaleza de São Miguel na defesa da capital e sugerindo uma chefia única, 
em vez de um comandante do quartel e um governador para fortaleza, para se evitar conflito entre os dois 
oficiais, e para economia da Fazenda Real. 
Obs.: nº 84 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 91, doc. 47) de 17- 4-1799.Anexo: ofício 
(2ª via), lembrete. 
AHU-Angola, cx. 91, doc. 21, 22. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7182.  1799, Março, 20, [Lisboa] 
OFÍCIO de Constantino José Gomes da Casa da Índia, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo 
de Sousa Coutinho dando parecer à solicitação do mestre do navio Santo António Sertório, Manuel Francisco 
Flamante, solicitando a baldeação para Angola, de uma porção do cauril proveniente da costa do Malabar, no 
navio Marquês de Angeja. 
Anexo: aviso, requerimento, certidão. 
AHU-Angola, cx. 91, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7183.  [ant. 1799, Março, 20 
REQUERIMENTO do boticário, Pedro Pereira Correia de Sema, à rainha [D. Maria I], solicitando o lugar de 
administrador da botica do presídio de Benguela, vago por demissão do boticário, Joaquim António da Rosa, por 
motivo de doença, conforme documentos inclusos. 
Anexo: provisão, procuração, atestação. 
AHU-Angola, cx. 91, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7184.  [ant. 1799, Março, 20] 
REQUERIMENTO (cópia) e outras petições, do soldado de uma das Companhias de Caçadores do Regimento de 
Infantaria de Luanda, João Luís António, à rainha [D. Maria I], solicitando autorização para regressar ao Reino, 
alegando já ter cumprido a pena de degredo de três e com bom comportamento, da sentença proferida na 
Relação da Bahia de onde viera preso. 
Obs.: as outras petições inclusas nesta cópia são certidões comprovativas da sua situação. Anexo: documento nº 
3. 
AHU-Angola, cx. 91, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. 
 

7185.  1799, Março, 23, Lisboa 
CARTA do marechal de campo e governador da Praça de Cascais, Manuel de Almeida e Vasconcelos, à rainha 
[D. Maria I], atestando a boa conduta do tenente-coronel Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, durante o 
tempo que foi governador de Angola, em resposta a um pedido de parecer solicitado pelo Tribunal do Conselho 
Ultramarino. 
Anexo: ofício (cópia). 
AHU-Angola, cx. 91, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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7186.  [ant. 1799, Março, 28 São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do capitão da 1ª Companhia do Regimento Auxiliar de Luanda, Custódio Dias dos Santos, à 
rainha [D. Maria I], solicitando nomeação para o posto de sargento-mor de Milícias da cidade de Benguela com 
soldo de 26$000 réis, posto vago por falecimento de António José de Barros, alegando os seus anos de serviço, 
desempenho e boa conduta conforme atestavam os documentos inclusos. 
Anexo: Instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx. 91, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. 
 

7187.  1799, Abril, 3, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o ofício dirigido à Mesa da Consciência e Ordem a 
respeito dos abusos e ofensas das leis praticados na Provedoria dos Defuntos e Ausentes da cidade de Luanda; 
remetendo cópias  
de dois ofícios dirigidos a Real Junta do Comércio, um sobre fretes e outro sobre a arqueação dos navios de 
escravos saídos dos portos deste reino para o Brasil. 
Obs.: nº 85 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 91, doc. 47) de 17- 4-1799. Anexo: carta 
(cópia), certidões, relações, instrumento em pública forma. 
AHU-Angola, cx.91, doc. 35, 9, 31, 32, 17; cx. 90 doc. 44, 46. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7188.  1799, Abril, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do Governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I], 
propondo nova regulamentação para o envio de degredados provenientes do Brasil, referindo que uns chegavam 
depois de sentenciados com penas atribuídas em julgado, outros enviados pelos governadores do Brasil ou pelo 
Intendente da Polícia sem processo, audiência ou sindicância; destacando o aumento destes presos sem 
ocupação, o estado de penúria, e de saúde naquele reino, as consequências e prejuízos que acarretavam à 
Fazenda Real, referindo algumas medidas que tomara, tais como: ter remetido para o Brasil alguns degredados 
que se encontravam doentes e sem meios para se tratarem no reino de Angola, tendo contudo acautelado o 
regresso através da assinatura de um Termo que os obrigava a retornar depois de restabelecidos; assumindo a 
responsabilidade dessa medida e suplicando o perdão por não ter consulado e aguardado por uma resolução 
régia. 
Anexo: Carta (cópia), certidão (duas vias), oficio. 
AHU-Angola, cx. 91, doc.36, 13, 29, 30. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7189.  1799, Abril, 4, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
CARTA do Governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I], 
sobre a actuação dos governadores e dos juízes de fora de Benguela, os actos de indisciplina e de falta de zelo 
no cumprimento das ordens régias. 
Obs.: o texto refere documentos anexos que não constam nesta capilha. 
AHU-Angola, cx. 91, doc.37 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7190.  [ca. 1799, Abril, 4, São Filipe de Benguela] 
REQUERIMENTO do [provedor dos defuntos e ausentes] em exercício, Bartolomeu dos Santos Bonate, 
solicitando justiça para atender e encaminhar a defesa dos correios Felisberto José da Cruz e Mateus Gomes, no 
livramento da culpa resultante da devassa que se procedeu pela morte de José António da Conceição. 
Anexo: requerimentos (cópias), ofícios (cópias), devassa, auto. 
AHU-Angola, cx. 89, doc. 67. 
AHU_CU_001, Cx. 
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7191.  1799, Abril, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo requerimento e parecer de António José Pereira 
Pinto, sobre a solicitação da propriedade do ofício de guarda-mor da Alfândega de Luanda. 
Obs.: nº 86 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 91, doc. 47) de 17- 4-1799. Anexo: 
requerimentos, certidão, provisões. 
AHU-Angola, cx. 91, doc.38 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7192.  1799, Abril, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo documentos relativos ao governo do ano anterior 
(1798) tais como: balanço de receitas e despesa; relação circunstanciada da importação e exportação do 
comércio de Luanda e Benguela; 21 mapas demonstrativos do estado da tropa, petrechos de guerra existentes 
nos presídios de São Filipe de Benguela, Caconda, Muxima, Novo Redondo, Cambambe, Encoge, Ambaca, 
Pedras de Pungo Andongo, Massangano, São Francisco do Penedo, São Pedro da Barra e Forte da Conceição; 
e das milícias na capital e nas suas fortalezas, incluindo o número de moradores; sobre as necessidades dos 
fardamentos e munições; mapas dos enfermos existentes no hospital de Luanda e dos navios entrados e saídos 
deste porto, referindo a falta de relatórios sobre a agricultura devido a sua escassez, das despesas dos presídios 
no interior, com realce para os do sul de Angola, exemplificando com os relatos dos ofícios do regente do presídio 
de Caconda [Francisco Inácio de Mira e Araújo], datados de 25 de Outubro de 1798 e de 4 de Janeiro de 1799.  
Anexo: ofício (2ª via); mapas e relações.  
AHU-Angola, cx. 91, doc. 41, 40, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; cx. 90, doc.:1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9,11, 13,15,19, 21, cx. 93-A, 
doc. 54, 57,58. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7193.  1799, Abril, 15, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a pretensão de António José Regilde em ocupar o 
posto de sargento-mor, mercê concedida pelo decreto de 10 de Outubro de 1796 e da anulação da promoção do 
capitão António Gomes Cortesão para o referido posto; propondo novas medidas para o pagamento dos soldos 
dos reformados do posto acima de capitão, para melhor economia da Fazenda Real. 
Obs.: nº 87 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 91, doc. 47) de 17- 4-1799. Anexo: ofício 
(2ª via), relação. 
AHU-Angola, cx. 91, doc.42, 47; cx. 93-A, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7194.  [ant. 1799, Abril, 16] 
REQUERIMENTO de José da Silva Teixeira, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da patente no posto de 
tenente de uma das companhias de Milícias da cidade de Benguela, nomeado pelo governador e capitão-general 
de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 91, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx.  
 

7195.  1799, Abril, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I], sobre a proibição do tratamento “senhoria”, aos 
representantes do governo da capitania de Benguela ordenada pelo governador e capitão-general de Angola. 
Obs.: resolução assinada pelo príncipe regente D. João. Anexo: parecer, ofícios (cópias); cartas, informações, 
atestações. 
AHU-Angola, cx. 91, doc. 45, 19; cx. 79, doc. 49; cx. 87, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx.  
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7196.  1799, Abril, 18, São Filipe de Benguela  
OFÍCIOS (cópias) do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao [governador e 
capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, sobre os ataques dos corsários franceses na costa 
de Benguela; referindo o apresamento de uma galera e uma sumaca que se encontravam surtas no porto; 
remetendo para capital os prisioneiros feitos pelo navio corsário e das informações que os mesmos forneceram; 
assim como de escravos e marinheiros pertencentes a sumaca Inveja; a ida para Luanda do barquinho do sal, 
Senhora dos Remédios o roubo de sal de que foram vitimas pelos mesmos; o clima de instabilidade receando 
futuros ataques, solicitando embarcações de guerra para defesa do porto e das salinas, solicitando o envio de 
farinha e de trabalhadores das Fábricas Reais para Benguela; enviando cópia da carta do comandante da curveta 
Relâmpago da república francesa, Mariete, devolvendo os prisioneiros de guerra que fizera, reclamando 
tratamento igual aos prisioneiros que fossem feitos pelo lado português; assim como a entrega de um saco de 
correio.  
Anexo: oficio (cópia).  
AHU-Angola, cx. 91, doc. 48,49. 
AHU_CU_001, Cx.  
 

7197.  [ant. 1799, Abril, 19, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO dos oficiais da tropa paga do reino de Angola, à rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação 
das suas patentes, de acordo com o decreto de 27 de Setembro de 1787. 
Anexo: pareceres, carta, relação, informação.  
Obs.: O parecer é de 15 de Fevereiro de 1800, quando aparecer a consulta juntar e entrar por ela. 
AHU-Angola, cx. 91, doc. 50, 33, 39. 
AHU_CU_001, Cx.  
 

7198.  1799, Abril, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I], sobre o requerimento dos oficiais do Regimento de 
Milícias e do Corpo de Ordenança de Angola à rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação dos postos que 
ocupavam, de acordo com o decreto de 27 de Setembro de 1787. 
Obs.: Resolução assinada pelo príncipe regente D. João. Anexo: Requerimentos, relações. 
AHU-Angola, cx. 91, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx.  
 

7199.  [ant. 1799, Abril, 19, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO do tenente da Sétima Companhia do Regimento de Infantaria de Luanda, à rainha [D. Maria I], 
solicitando que lhe fosse enviado um aviso, para que, findo o seu tempo de serviço de seis anos fosse possível 
regressar ao Reino, sem quaisquer impedimentos.  
AHU-Angola, cx. 91, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx.  
 

7200.  [ant. 1799, Abril, 20, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO do tenente de granadeiros do Regimento de Milícias de Luanda, Eusébio Francisco de 
Carvalho, à rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação da sua patente no posto de capitão da 2ª Companhia do 
mesmo Regimento, nomeado pelo governador e capitão-general de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos. 
Anexo: provimento.  
AHU-Angola, cx. 91, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx.  
 

7201.  [ant. 1799, Abril, 20, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO de Francisco Teixeira de Macedo, à rainha [D. Maria I], solicitando a confirmação da sua 
patente no posto de tenente agregado a Quarta Companhia do Regimento Auxiliar de Luanda, nomeado pelo 
governador e capitão-general de Angola, Manuel de Almeida e Vasconcelos. 
Anexo: provimento.  
AHU-Angola, cx. 91, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx.  
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7202.  1799, Abril, 23, Lisboa 
CARTA do marechal de campo e governador de Cascais, Manuel de Almeida e Vasconcelos, à rainha [D. Maria 
I], confirmando a nomeação do alferes da 5ª Companhia do Terço de Auxiliar de Luanda, António Gonçalves 
Pinto no posto de quartel mestre do mesmo Terço, durante o tempo que foi governador de Angola, em resposta a 
um pedido de parecer solicitado pelo Tribunal do Conselho Ultramarino. 
Anexo: requerimento, provimento. 
 AHU-Angola, cx. 91, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7203.  1799, Abril, 23, Lisboa 
CARTA do marechal de campo e governador de Cascais, Manuel de Almeida e Vasconcelos, à rainha [D. Maria 
I], confirmando a nomeação, José de Almeida da Silva no posto de alferes de uma das Companhias do Terço de 
Ordenanças de Luanda, durante o tempo que foi governador de Angola, em resposta a um pedido de parecer 
solicitado pelo Tribunal do Conselho Ultramarino. 
Anexo: requerimento, carta patente. 
 AHU-Angola, cx. 91, doc. 46 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7204.  [ant. 1799, Abril, 23, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO do coronel Anselmo da Fonseca Coutinho e do sargento-mor Matias de Almeida, à rainha [D. 
Maria I], solicitando a confirmação e ratificação do contrato que o primeiro suplicante constituiu a respeito do dote 
para a sua filha D. Luísa da Fonseca Coutinho, se casar com o 2º suplicante. 
Obs.: despacho assinado pelo príncipe regente D. João. Anexo: instrumento de carta testemunhável.  
AHU-Angola, cx. 91, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx.  
 

7205.  1799, Abril, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I] sobre o requerimento de Clemente Xavier, solicitando 
perdão do tempo que ainda lhe restava cumprir da pena de dez anos de degredo, a qual fora condenado por 
crime de morte.  
Obs.: resolução assinada pelo príncipe regente D. João. Anexo: bilhete, parecer, carta, requerimento. 
AHU-Angola, cx.91, doc. 34, 54. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7206.  1799, Abril, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I] sobre o requerimento de António Gomes Cortesão, 
solicitando a mercê e confirmação no posto de capitão de Infantaria do Regimento de Angola, provido pelo 
governador e capitão-general, Manuel de Almeida e Vasconcelos, em cumprimento do Aviso régio de 7 de Abril 
de 1791.  
Obs.: resolução assinada pelo príncipe regente D. João. Anexo: ofícios (cópia), parecer, requerimento, cartas, 
provisão (cópias). 
AHU-Angola, cx.91, doc. 60, 63. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7207.  1799, Abril, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I] sobre a petição de Guilherme José Pires e Francisco 
de Carvalho, solicitando confirmação dos cargos de ajudantes de cirurgião-mor do Corpo de Cavalaria e Artilharia 
de Angola, com soldo de dez mil réis por mês, nomeados pelo governador e capitão-general, Manuel de Almeida 
e Vasconcelos; em cumprimento do Aviso régio de 7 de Abril de 1791. 
Obs.: despacho assinado pelo príncipe regente D. João; na carta patente o nome é Francisco José de Carvalho e 
não Francisco de Carvalho e Almeida como consta do requerimento.  
Anexo: parecer, requerimentos, carta patente. 
AHU-Angola, cx. 91, doc. 61,62, 58. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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7208.  [ant. 1799, Abril, 30, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO (cópia) do coronel Anselmo da Fonseca Coutinho, negociante da praça de Luanda, ao 
secretário do governo de Angola [José da Silva Costa], solicitando autorização para entregar a galera Águia 
Lusitana de maior calado, em substituição da sumaca Santo António e Almas Flor do Mar que estava carregada 
de escravos para seguir para os portos do Brasil, para ir em socorro de Benguela, contra a presença dum 
corsário francês; alegando que assim evitava um prejuízo nos seus negócios, ao mesmo tempo que atendia a 
requisição do governador e capitão-general . 
Anexo: certidão. 
 AHU-Angola, cx. 91, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7209.  1799, Maio, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo ao ouvidor-geral interino, 
Félix Correia de Araújo, dando conta da recepção do Termo da Vereação realizado no dia anterior, pelos oficiais 
da cidade de Luanda para se deliberar as providências para se socorrer a costa de Benguela, contra a presença 
de um navio de corsários franceses. 
 Anexo: termos (cópia), ordem. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 4, 2; cx. 91, doc. 57. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7210.  [ant. 1799, Maio, 9, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO do capitão do Regimento de Milícias urbanas da cidade de Luanda, Cristóvão Dias dos 
Santos, à rainha [D. Maria I], solicitando a mercê do hábito de Cristo ou de São Bento de Avis com tença 
correspondente, à semelhança do que fora praticado com outros oficiais que como ele se distinguiram nas 
campanhas do Mussulo.  
Anexo: requerimentos, atestações. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx.  
 

7211.  [ant. 1799, Maio, 15, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO de José Joaquim Matoso Gago da Câmara, assistente na cidade e Corte de Lisboa, à rainha 
[D. Maria I], solicitando a confirmação dos bens deixados pelos seus pais, Luís Prates Matoso da Câmara, 
cavaleiro professo da ordem de Cristo e de Dona Ana de Queiroz Coutinho, tal como referia a escritura de 
nomeação e desistência do direito dos bens, incluso. 
Anexo: escritura. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 9. 
AHU_CU_001, Cx.  
 

7212.  1799, Maio, 21, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, dando o seu parecer em resposta aos avisos de 27 de 
Setembro, 17 e 28 de Outubro de 1798, aos requerimentos dos oficiais: António Manuel de Melo e Castro, Luís 
José da Silva Massa e José Cordeiro. 
Obs.: nº 89 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 92, doc. 34) de 19- 6-1799. Anexo: 
requerimentos, atestações; ofício (2ª via). 
AHU-AAngola, cx. 92, doc. 13, 14. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7213.  1799, Maio, 27, Queluz 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende [D. António José de Castro], ordenando que fosse remetido ao Conselho 
Ultramarino a petição inclusa, do antigo juiz de fora de Benguela, bacharel António da Silva Lisboa, solicitando a 
devolução dos autos de residência para resolução da devassa que lhe tinha sido instaurada há mais de dois 
anos. 
Anexo: carta, mandados, requerimentos. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 16; cx. 91, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. 
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7214.  1799, Junho, 4, Queluz 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende [D. António José de Castro], ordenando que fosse remetido ao Conselho 
Ultramarino a carta nº 61 do governador de Angola. 
Obs.: Anexo não encontrado. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. 
 

7215.  1799, Junho, 4, Queluz 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende [D. António José de Castro], ordenando que fosse remetido ao Conselho 
Ultramarino a carta do inclusa nº 62 do governador de Angola. 
Obs.: Anexo não encontrado. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. 
 

7216.  1799, Junho, 4, Queluz 
AVISOS (minutas) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], conde de Resende [D. António José de Castro], ordenando que fosse remetido ao 
Conselho Ultramarino várias cartas do governador de Angola. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. 
 

7217.  1799, Junho, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo cópias da portaria em que nomeava oficiais para 
alguns postos vagos, segundo o decreto de 27 de Setembro de 1787; referindo os motivos porque não podia 
esperar por mais tempo a resolução régia solicitada acerca de várias dúvidas decorrentes da compreensão do 
mencionado decreto.  
Obs.: nº 90 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 92, doc. 34) de 19- 6-1799. Anexo: 
portarias (cópia), ofício (2ª via). 
AHU-AAngola, cx. 92, doc. 25, 26. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7218.  1799, Junho, 10, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do [secretário do governo de Angola], José da Silva Costa, sobre os ofícios [do governo de Angola], 
n.ºs 82, 84, e 87, remetidos à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7219.  1799, Junho, 14, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as hostilidades cometidas por um navio corsário 
francês na costa de Benguela, reclamando a falta e meios para a defesa de Angola, remetendo documentos 
acerca das providências tomadas, realçando os poucos recursos existentes, tais como: navios, homens, 
petrechos, armamentos e munições de guerra.  
Obs.: nº 91 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 92, doc. 34) de 19- 6-1799. Anexo: ofício 
(2ª via), autos, portarias, ofícios (cópia), cartas (inglês), certidão, relação, termos. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 30,1,2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20, 28; cx. 91, doc. 57, 59; cx93-A-51. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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7220.  1799, Junho, 14, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo cópia do oficio enviado ao govenardor de 
Benguela, [Alexandre José Botelho de Vasconcelos], dando instruições para resolução do inventário dos bens 
dos militares falecidos em Benguela, propondo um novo plano das leis militares ajustado e actualizado para o 
reino de Angola, referindo as queixas dos militares contra a sua acção e, solicitando a instauração de uma 
residência rigorosa no final do seu mandato para apuramento das acusações de que era vítima. 
Obs.: nº 92 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 92, doc. 34) de 19- 6-1799. Anexo: ofício 
(2ª via). 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 29. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7221.  1799, Junho, 15, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo ofícios do vice-rei do Brasil, Conde de Rezende 
[José Luís de Castro], sobre o envio de degredados provenientes do Brasil, condenados sem atender ao disposto 
no capítulo 1º do § 82 e 86, bem como de outras leis vigentes; nomeadamente: os soldados artilheiros, 
marinheiros, Luís Martins e Tadeu de Jesus; porta-bandeira, Francisco da Gama, os cabos de esquadras Carlos 
José e Tomás Francisco, referindo os embaraços que esta situação causava a administração do seu governo e 
solicitando providências. 
Obs.: nº 94 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 92, doc. 34) de 19- 6-1799. Anexo: ofícios 
(cópias), oficio (2ª via). 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 31; cx. 93-A, doc. 51.  
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7222.  1799, Junho, 17, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o pedido de ajuda para seguir para Inglaterra 
solicitada pelo capitão inglês, Francisco Smith, a informação que este dera acerca da chegada no porto de Loge 
(Ambriz) da galera Minerva que se escapara do apresamento feito em Benguela pelo navio corsário francês; 
referindo o método seguido pelos pilotos ingleses nas viagens da Europa para os portos da costa de Angola, 
gastando nesse percurso cerca de sessenta dias em vez dos cerca de cento e vinte dias que levavam os pilotos 
portugueses. 
Obs.: nº 95 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 92, doc. 34) de 19- 6-1799.  
AHU-Angola, cx. 92, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7223.  1799, Junho, 19, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO do [secretário do governo de Angola], José da Silva Costa, sobre os ofícios [do governo de Angola], 
n.º 88 a 95, remetidos à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar. 
AHU-Angola, cx. 90, doc. 34,33. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7224.  1799, Junho, 22, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, ao 
[conselheiro do Conselho Ultramarino e ex-governador do reino de Angola], barão de Moçâmedes, [José de 
Almeida e Vasconcelos], remetendo a carta patente do nomeado capitão da capitania de Benguela, Félix 
Venâncio de Figueiredo, que pelo aviso de 7 de Junho e por determinação régia, lhe fora retirada. 
Anexo: carta patente, aviso. 
Angola, cx. 92, doc. 35, 24. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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7225.  1799, Junho, 26, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA dos deputados da Junta da Administração e Arrecadação da Fazenda Real, Miguel António de Melo, 
Francisco Inácio de Sousa Andrade, Manuel José da Rocha e Silva, António José Manzoni de Castro, Félix 
Correia de Araújo, à rainha [D. Maria I], sobre as nomeações do negociante da praça de Luanda, coronel de 
Ordenanças José de Abreu Castelo, como administrador do Correio de Luanda e o escrivão do Foro Contencioso 
da Provedoria da Fazenda Real, Bento Fernandes Barreto, para Benguela, em cumprimento do alvará, aviso e 
instruções régias 23 de Março de 1798.  
Anexo: lembrete. 
Angola, cx. 92, doc. 36. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7226.  1799, Junho, 28, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo cópias de ofícios endereçados ao Bispo de Angola 
sobre vigário de Benguela, Gervásio António Pereira Carneiro acerca dos insultos e desrespeitos praticados 
contra si; por esta entidade ignorar o tratamento público que devia imperar nos actos solenes em relação aos 
governadores e oficiais daquela cidade, ao colocar mais uma cadeira no arco da Igreja Matriz para o juiz de fora 
de Benguela, Alberto António Pereira; demonstrando igualmente que o Bispo de Angola, Luís [Brito Homem], 
nada fizera de relevante para acabar com aquela prática; solicitando providências régias por considerar tais actos 
fragilizava a sua autoridade. 
Anexo: ofícios (cópias) nº 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 37,3,15;cx. 90, doc. 30. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7227.  1799, Junho, 28, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do ajudante de ordens do governo de Angola, José de 
Almeida Tovar e Vasconcelos, solicitando a confirmação da patente no posto de sargento-mor, pela sua 
participação na campanha do Mossul e pelos anos de serviço. 
Anexo: requerimentos, atestações. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

7228.  1799, Julho, 1, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o envio de homens considerados voluntários ou 
degredados provenientes do Brasil, do porta-bandeira, Francisco da Gama e o cabo de esquadra, José Furtado 
ou Frutuoso remetidos pelo vice-rei do Brasil, Conde de Rezende, [D. António José de Castro] e, do [mestre de 
escola, Carlos José de Barros] trazido pelo comandante de um navio que seguia para Índia, José de Barros; 
solicitando esclarecimentos sobre a real situação dos mesmos, tal como havia feito no seu ofício de 15 de Junho 
passado. 
Obs.: nº 96 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 92, doc. 34) de 19- 6-1799. Anexo: ofício 
(2ª via), ofícios (cópia). 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 39, 41. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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7229.  1799, Julho, 1, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, dando conta detalhada dos acontecimentos ocorridos desde do 
15 de Abril do ano corrente, com a entrada de um navio corsário francês das Ilhas Mauricias, na costa de 
Benguela; referindo o apresamento de cinco embarcações carregadas de escravos, marfim, cera e outros 
géneros para os portos do Brasil, outros provenientes do Brasil com fazendas e mantimentos para o comércio no 
sertão; sobre a ajuda prestada pelos negociantes e moradores no patrulhamento no enfrentamento dos corsários; 
lamentando a falta de recursos para equipar as três corvetas que se encontravam no porto de Benguela: Pérola, 
Prejuiba e Monte do Carmo, para enfrentar e os afastar; assim como a falta de tropa, armas e munições 
necessárias; recordando os vários ofícios enviados ao Reino desde 1790 informando das frequentes investidas 
dos corsários franceses e da necessidade de uma fragata de guerra para defesa daquela costa, do prejuízo dos 
negociantes daquela praça e solicitando ajuda urgente. 
Anexo: ofício (2ª via), oficio. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 42, 40. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7230.  1799, Julho, 1, São Filipe de Benguela  
OFÍCIO do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo um requerimento solicitando a sua graduação para 
tenente coronel da Cavalaria da 1ª Plana, o pagamento dos soldos da sua licença, a terça parte dos alugueres da 
sua residência e as despesas feitas com a criação da secretaria e seus oficiais. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7231.  1799, Julho, 1, São Filipe de Benguela  
CARTA do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], dando conta 
detalhada dos acontecimentos ocorridos desde do 15 de Abril do ano corrente, com a entrada de um navio 
corsário francês das Ilhas Mauricias, na costa de Benguela; referindo o apresamento de cinco embarcações umas 
carregadas de escravos, marfim, cera e outros géneros para os portos do Brasil, outros provenientes do Brasil 
com fazendas e mantimentos para o comércio no sertão; sobre a ajuda prestada pelos negociantes e moradores 
no patrulhamento e enfrentamento dos corsários; lamentando a falta de recursos para equipar as três corvetas 
que se encontravam no porto de Benguela: Pérola, Prejuiba e Monte do Carmo, para enfrentar e os afastar; assim 
como a falta de tropa, armas e munições necessárias; recordando os vários ofícios enviados ao Reino desde 
1790 informando das frequentes investidas dos corsários franceses e da necessidade de uma fragata de guerra 
para defesa daquela costa, do prejuízo dos negociantes daquela praça e solicitando ajuda urgente. 
Anexo: carta (2ª via). 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 45, 44. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7232.  1799, Julho, 2, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO (2ª via) do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, acerca da recuperação da galera Minerva, 
sequestrada pelos corsários franceses;solicitando respostas sobre o procedimento a ter, tendo em conta as 
determinações dos alvarás de 9 de Maio de 1797 e 7 de Dezembro de 1796, em relação a libertação dos 
escravos, ao prémio a cobrar sobre a carga, ao prémio concedido aos restauradores e ao direito a aplicar a um 
navio mercante que restaurasse outro. 
Obs.: nº 97 da relação. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 46. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7233.  [ant. 1799, Julho, 9]  
REQUERIMENTO do ajudante do general dos Rios da Índia, Ezequiel Rebelo, à rainha [D. Maria I], solicitando 
promoção para o posto de major e envio para Angola ou Cabo Verde, fazendo-se acompanhar das duas suas 
irmãs que estavam ao seu cargo, atendendo aos anos de serviços prestados. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx.  
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7234.  1799, Julho, 9, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA particular do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário 
de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o aviso de 4 de Outubro de 1798, de 
agradecimento, em resposta ao reconhecimento do seu desempenho enquanto governador de Angola. 
Anexo: carta (2ª via). 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 48, 49. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7235.  [ant. 1799, Julho, 10]  
REQUERIMENTO do tenente da Primeira Companhia do Regimento de Infantaria da guarnição de Luanda, 
Manuel dos Passos da Costa, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da sua reforma, passada pelo 
governador e capitão-general , Manuel de Almeida e Vasconcelos, por motivo de doença. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 50. 
AHU_CU_001, Cx.  
 
 

7236.  [ant. 1799, Julho, 15, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO do cadete do Regimento de Peniche,José Cabral Leite de Magalhães, à rainha [D. Maria I], 
solicitando nomeação para o posto de capitão ou de tenente de um dos regimentos do reino de Angola ou da 
América, alegando os seus serviços prestados assim como os dos seus avós paternos e maternos. 
Anexo: alvará, certidão. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx.  
 

7237.  1799, Julho, 24, Queluz 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 1.º visconde de Balsemão] Luís Pinto de Sousa 
[Coutinho], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as ordens 
necessárias à Tesouraria Geral da Corte ordenando os pagamentos dos soldos a favor do furriel da Primeira 
Companhia do Regimento de Infantaria de Luanda, José Cordeiro.  
AHU-Angola, cx. 92, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7238.  [ant. 1799, Julho, 30]  
REQUERIMENTO do boticário aprovado, Joaquim José de Carvalho, à rainha [D. Maria I], solicitando nomeação 
para o cargo de boticário administrador do hospital do presídio de Benguela, em substituição do boticário Pedro 
Pereira Correia de Sema, em virtude deste ter desisitido do cargo, conforme documento em anexo. 
Anexo: certidão, informação, lembrete. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 53; cx. 93, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx.  
 

7239.  1799, Julho, 30 São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO (2ª via) do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, respondendo aos avisos de 7 e 11 de Outubro do 
ano de 1798, sobre a exploração das minas de ferro, nomeação de José Álvares Maciel (engenheiro e político 
brasileiro) para encarregado dos Fornos em Calumbo; a publicação de editais para compra de barras de ferros no 
sertão e presídios onde existiam tal minério, informando o estado de produção da cultura do algodão, café e anil, 
referindo a recusa dos negros em trabalhar na agricultura; a ocorrência de chuvas nos meses de Abril e Maio e a 
abundância de géneros, mas também a existência de moléstias e aumento do número de mortes; tentativa do 
cultivo da planta denominada cochonilha (figueira da ìndia) proveniente do Brasil, para diversificação da produção 
no reino de Angola; propondo a produção da jeribita devido a abundância da cana de açucar. 
Obs.: nº 98 da relação. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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7240.  1799, Julho, 30, Ambaca 
MAPA do capitão-mor de Ambaca, Vicente Rodrigues Fialho sobre o estado efectivo da Companhia de Infantaria 
do presídio de Ambaca de Julho a Dezembro de 1799. 
AHU-Angola, cx. 92, doc. 55. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7241.  [Post. 1799, Julho] 
OFÍCIO (minuta) para o [oficial maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonsega, 
acerca da petição de Alexandre dos Reis, solicitando passagem e mesa para ele, sua mulher e filhos.  
AHU-Angola, cx. 92, doc. 56. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7242.  [ant. 1799, Agosto, 3, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO de Manuel de Queirós Monteiro Regadas, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da sua 
patente no posto de alferes da 2ª Companhia do Regimento de Milícias de Luanda, nomeado pelo governador e 
capitão-general de Angola, Miguel António de Melo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 
 

7243.  [ant. 1799, Agosto, 3, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO de Manuel José Cardoso, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da sua patente no 
posto de alferes da 6ª Companhia do Regimento de Milícias de Luanda, nomeado pelo governador e capitão-
general de Angola, Miguel António de Melo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7244.  1799, Agosto, 6, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general  de Angola], Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I], dando o seu 
parecer acerca do modo como eram enviados para Angola, os fugitivos degredados provenientes do Brasil; 
referindo os conteúdos constantes nos documentos 1, 2 e 3 em anexo. 
 Anexo: carta (outras vias), ofícios 1, 2 e 3.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 4, 5, 3. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

7245.  [ant. 1799, Agosto, 10, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO de Manuel José Cardoso, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação da sua patente no 
posto de alferes da 6ª Companhia do Regimento de Milícias de Luanda, nomeado pelo governador e capitão-
general de Angola, Miguel António de Melo. 
Anexo: atestações.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7246.  1799,Agosto, 13, Queluz  
OFÍCIO do secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Luís Pinto de Sousa [Coutinho] ao 
secretário de estado da Marinha e do Ultramar, Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o envio à Tesouraria Geral das 
Tropas da Corte da ordem para se proceder ao pagamento dos soldos ao nomeado alferes de Infantaria de 
Angola, Luís Lopes de Àlvares. 
Anexo: aviso (cópia), informação 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 9, 8, 7. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
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7247.  1799, Agosto, 13, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, enviando documentos acerca de duas representações dirigidas 
ao conselho ultramarino, em resposta ao aviso de 7 de Outbro, acerca dos degredados provenientes do Brasil. 
Obs.: nº 101 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 93, doc. 18) de 14- 8-1799.Anexo: ofício 
(2ª via), ofícios (cópias), avisos (cópias). 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 10, 15. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7248.  1799, Agosto, 13, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, enviando documentos acerca de duas representações dirigidas 
ao conselho ultramarino, sobre os degredados Manuel Paulino Álvares da Rocha, homem pardo, natural de Santo 
António do Recife, condenado por três anos, e de António José Pacheco, solicitando leis actualisadas para 
resolver questões destes degredados e de outros que surgissem. 
Obs.: nº 99 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 93, doc. 18) de 14- 8-1799.Anexo: ofício 
(2ª via). 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 11, 14. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7249.  1799, Agosto, 13, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, reportando que fizera saber ao António da Mota Gomes Ferreira 
Guimarães, o conteúdo do aviso de 15 de Novembro de 1798 que ordenava que devia assistir com alimentos a 
sua mulher Luisa Maria da Silva que vivia na Corte. 
Obs.: nº 100 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 93, doc. 18) de 14- 8-1799.Anexo: 
lembrete, ofício (2ª via).  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 12, 13. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7250.  1799, Agosto, 13, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, dando conta das homenagens realizadas, pelo nascimento do 
infante D. Pedro de Alcântara (filho de D. João VI e de D. Carlota), a 12 de Outubro de 1798. 
Obs.: nº 102 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 93, doc. 18) de 14- 8-1799. Anexo: ofício 
(2ª via).  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 16, 17. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7251.  [ant. 1799, Agosto, 17, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO de Francisco Osório do Amaral, ao príncipe regente [D. João], solicitando confirmação da sua 
patente no posto de alferes pago, do Esquadrão da Cavalaria do reino de Angola.  
Anexo: requerimento, lembrete.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 20. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7252.  1799, Agosto, 17, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, informando da licença concedida a Carlos José de Barros para 
se deslocar para o Rio de Janeiro, por motivos de doença.  
Obs.: nº 103 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 93, doc. 18) de 14- 8-1799. Anexo: ofício 
(2ª via), relação.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 21, 18. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
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7253.  1799, Agosto, 18, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO (cópia) do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende [D. António] José de Castro, solicitando averiguação acerca dos rumores de que 
o soldado Luís dos Santos era um desertor, referindo que o mesmo chegara em 1795, a bordo da curveta Nossa 
Senhora das Brotas e S. João de Nepumoceno, sem passaporte; alertando para o envio de guias para os 
degredados e de declarações autênticas para os voluntários que eram enviados para Angola, a fim de se 
evitarem equívocos e injustiças; referindo a decisão que tomara de enviar degredados que se encontravam 
doentes em Luanda, para tratamento no Brasi. 
Anexo: ofício, cópia, (2ª via).  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 22. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7254.  [post. 1799, Setembro, 3, Lisboa] 
MINUTAS lembretes e cartas régias datadas de 11 de Agosto e 3 de Setembo de 1799, sobre as providências 
para atender ao estado deplorável em que as Escolas Menores se encontravam em Angola. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 23. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7255.  1799, Setembro, 3, Lisboa 
PORTARIA (cópia) do princínpe regente D. João, ordenando a permissão provisória do uso do tratamento de 
senhoria, em todas as capitanias dos domínios ultramarinos, aos governadores subalternos das respectivas 
capitanias, durante o seu governo. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7256.  1799, Setembro, 6, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do Bispo de Angola, Luís [Brito Homem], ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, Rodrigo de 
Sousa Coutinho, queixando-se do atraso na entrega da carta régia que dava conta do nascimento do sereníssimo 
infante D. Pedro [de Alcântara], (filho de D. João VI e de D. Carlota), a 12 de Outubro de 1798; considerando que 
houve negligência na condução do correio a ele dirigido, enviado na galera Águia Lusitana; solicitando medidas 
punitivas por este acto. 
Anexo: ofícios (2ª e 3ª vias).  
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7257.  [ant. 1799, Setembro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO do tenente graduado no posto de capitão do Regimento de Angola, Inácio António de Almeida 
Pereira, ao príncipe regente [D. João], solicitando devolução dos documentos que constavam da petição anterior, 
onde solicitava reforma da licença que obtivera por motivo de doença. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 25. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7258.  1799, Setembro, 8, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do Bispo de Angola, Luís [Brito Homem], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Rodrigo de 
Sousa Coutinho, queixando-se dos excessos e violências cometidas pelo governador general D. Miguel António 
de Melo, contra os representantes da Igreja, e em particular contra o padre Caetano dos Reis Portugal, pároco de 
Caconda. 
Anexo: ofício (2ª via), ofícios (cópias) nº1, 2, 3, 4.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 26, 27. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
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7259.  1799, Setembro, 11, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, confirmando nomeação de António da Fonseca Coutinho no 
posto de capitão agregado ao Terço das Ordenanças de Luanda, de acordo com o aviso de 12 de Março de 
1799, e o indeferimento de solicitações iguais feitas por outros militares por não reunirem as condiçoes exigidas 
pela lei militar. 
Anexo: ofício nº 104, (2ª via), lembrete. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 34; cx. 93-A, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7260.  1799, Setembro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente [D. João] sobre o ofício remetido pelo coronel do 
Regimnetro de Infantaria do reino de Angola, Cristóvão José Pinheiro de Vasconcel, com proposta para os postos 
que se achavam vagos no referido regimento. 
Anexo: parecer, carta, ofício. 
AHU-Angola, cx.93, doc. 28; cx. 93-A, doc. 45. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7261.  1799, Setembro, 15, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do [governador e capitão-general  de Angola], Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I], solicitando 
providência para julgar o caso de indisciplina militar praticadas pelo alferes Félix Venâncio de Figueiredo, 
degredado proveniente da Bahia, por tempo de 5 anos em Angola, referindo que durante o mandato do anterior 
governador, o coronel do Regimento de Infantaria do reino de Angola, Cristóvão José Pinheiro o admitira nas 
tropas com a patente de alferes, antes de findar a pena de degredo; contrariando as leis militares em vigor; sobre 
a ida para Bahia e os pedidos de prorrogação de licença; considerando que todas essas irregularidades iam além 
das leis militares estabelecidas para o reino de Angola. 
Anexo: carta (cópia), ofícios 1, 2, 3, 4 e 5.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 30, 29. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

7262.  1793, Setembro, 15, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do Bispo nomeado para Angola, Luís [Brito Homem], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, queixando-se das alterações feitas pelo governador às instruções e aos modelos 
contidas no aviso de 21 de Outubro de 1797, no qual se ordenava às paróquias a elaboração anual de relações e 
mapas de assentos de baptismos, casamentos e óbitos, e não semanais como exigia o governador; alertando 
para as consequências económicas decorrentes destas alterações para a Fazenda Real; solicitando providências 
para se atender a referida situação. 
Anexos: ofício (2ª via) ofícios (cópias) nºs 1-6, minutas. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 31, 32. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7263.  [ant. 1799, Setembro, 17, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO de André Francisco Braga, ao príncipe regente [D. João], solicitando confirmação da patente 
da carta patente, passada pelo governador e capitão-general, Miguel António de Melo, no posto de alferes da 7ª 
Companhia do Terço da Ordenança de Luanda, vago por promoção de Félix Nunes Barreto para tenente do 
Regimento de Milícias desta cidade.  
Anexo: carta,carta patente. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 33. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7264.  1799, Setembro, 17, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, refere o envio de dois ofícios e respectivos anexos. 
Obs.: nº 106; Os documentos referidos não constam desta capilha.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
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7265.  1799, Setembro, 17, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, dando parecer as questões solicitadas no aviso de 28 que 
solicitava sobre a relação dos oficiais nomeados pelo seu antecessor e os casos em que se devia proceder a 
indeminização por demora causada com a confirmação dos postos; alertando para o facto de que muitos 
daqueles oficiais eram degredados provenientes do Brasil, nomeados indevidamente, solicitando ordens régias 
para regulação das promoções dos degredados e para serem admitidos tanto nos postos militares como nos 
civis. 
Anexo: ofício nº 105 (2ª via), relações.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 35, 36, 69. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7266.  1799, Setembro, 18, Queluz 
OFÍCIO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros], Luís Pinto de Sousa Coutinho, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, acerca da execução da ordem do aviso de 16 de 
Setembro, instruindo o marechal de campo, Bartolomeu da Costa, para enviar os petrechos ao governador de 
Benguela, Alexandre José Botelho Vasconcelos.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 37.  
AHU_CU_001, Cx. D..  
 

7267.  1799, Setembro, 19, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, acerca das descobertas mineralógicas no reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 38. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7268.  1799, Setembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente [D. João] sobre o requerimento remetido pelo coronel 
do Regimento de Infantaria do reino de Angola, Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], 
solicitando um quartel para sua assistência, guarda das bandeiras e mais pertences do regimento sob seu 
comando.  
Anexo: parecer, carta, requerimentos, abaixo-assinado, atestações, certidão. 
AHU-Angola, cx.93, doc. 39, cx. 91, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7269.  1799, Setembro, 22, Queluz 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende [D. António José de Castro], ordenando que fosse remetido ao Conselho 
Ultramarino o ofício nº 38 e documentos anexos, do governador de Angola [Miguel António de Melo] para 
consulta, após parecer do seu antecessor, [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Obs.: ofício nº 38 pertence a cx. 87, doc. 76, 74 e 75. Anexo: aviso (m. est.), informação. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 41, 43, 52.  
AHU_CU_001, Cx. 
 

7270.  1799, Setembro, 22, [Queluz] 
AVISOS (minutas: nºs. 32 a 39), do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao 
governador de Angola [Miguel António de Melo] remetendo providências régias para as Escola Menores e o 
Subsídio Literário; respondendo às propostas sobre os prejuízos causados à Fazenda Real e a diminuição do 
número de presídios; as medidas para o estabelecimento das pescarias dos negros que habitavam as ilhas 
fronteiras de Luanda; a reactivação da fábrica de ferro, sob orientação do naturalista e degredado [Álvaro Maciel]; 
orientando o modo de distribuição dos 400 mil réis da Ordinária da Câmara, ordenando a contribuição dos 
moradores nas despesas comunitárias; solicitando parecer do Conselho Ultramarino acerca do tratamento que se 
praticou com o governador de Benguela, e dos assuntos constantes do ofício nº 38; enviando considerações 
sobre as tabelas das rendas e do estado militar enviadas pelo governador de Angola. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx.  
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7271.  1799, Setembro, 22, Queluz 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende [D. António José de Castro], ordenando que fosse remetido ao Conselho 
Ultramarino o ofício nº 33 do governador de Angola [Miguel António de Melo], e cópia da resposta régia, para 
consulta e, após parecer dos seu antecessor, [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Obs.: ofício nº 33 pertence a cx. 87, doc. 65. Anexo: carta (cópia), informação. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 45, 42.  
AHU_CU_001, Cx. 
 

7272.  1799, Setembro, 22, Queluz 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende [D. António José de Castro], ordenando que fosse remetido ao Conselho 
Ultramarino o ofício nº 37 do governador de Angola [Miguel António de Melo] e cópia da resposta régia para 
consulta, após parecer do seu antecessor, [Manuel de Almeida e Vasconcelos]. 
Obs.: ofício nº 37 pertence a cx. 87, doc. 80, 28, 36, 42, 46, 59, 72, 73; cx. 44, doc. 22. 
89, doc. Anexo: carta (cópia), aviso (cópia). 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 46, 50.  
AHU_CU_001, Cx.. 
 

7273.  [ant. 1799, Setembro, 26, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO do degredado, ex-soldado da 10ª Companhia do Regimento de Cavalaria de Olivença, José 
Joaquim, à rainha [D. Maria I], solicitando a sua libertação com base no perdão que lhe fora concedido pelo 
decreto de 22 de Março de 1799, que por atraso ainda não tinha chegado ao reino de Angola. 
Anexo: decreto (cópia).  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7274.  1799, Setembro, 28, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I],dando conta 
da providência tomada acerca das acusações feitas pelo juiz de fora de Benguela, Alberto António Ferreira ao 
escrivão Inácio Leitão Ribeiro. 
Anexo: certidão 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7275.  1799, Setembro, 30, Queluz 
DECRETO do [príncipe regente D. João] nomeando o sargento da Companhia de Caçadores do Regimento de 
Freire, Francisco Basílio Jinardo Sardinha no posto de tenente de Infantaria das Tropas do reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 53. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7276.  [ant. 1799, Outubro, 2]  
REQUERIMENTO do cabo de esquadra da 1ª Companhia do Regimento de Infantaria de Peniche, José 
Bernardo, ao príncipe regente, [D. João], solicitando promoção para o posto de alferes para o reino de Angola ou 
para outra qualquer parte do Ultramar, alegando os serviços prestados, a sua juventude e a condição precária de 
vida dos seus familiares. 
Anexo: atestação.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 54. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
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7277.  1799, Outubro, 11, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, informando que mandara tirar residência ao capitão do 
Esquadrão de Luanda e capitão-mor do presídio de Cambambe, José Botelho Ferreira, por alegadas práticas 
denunciadas por moradores; solicitando a conclusão das instruções, com normas para se deviam reger os 
processo e despachos dos capitães-mores, iniciado pelo desembargador João Álvares de Melo, devido a 
importância e necessidade na condução das suas acções. 
Obs.: nº 105 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 55, 55-A. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7278.  [ant. 1799, Outubro, 11, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO do capitão e juiz da nova povoação de Salvaterra de Magos do reino de Angola, João Manuel 
Pinto de Magalhães, à rainha [D. Maria I], solicitando a serventia vitalícia de um dos ofícios ou de sesmarias, 
duas léguas de terra em quadro, nos Campos dos Goitacases, da Ouvidoria da Vila de S. Salvador da Paraíba do 
Sul, capitania do Rio de Janeiro, tendo em conta os 40 anos de serviço, dos quais 13 anos como oficial de 
provedor do registo do ouro de Muritiba, capitania da Bahia, desempenhados com zelo e dedicação.  
Anexo: atestações, requerimento, instrumento de justificação. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 9,36. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7279.  1799, Outubro, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA (cópia) do Mesa de Inspecção da Bahia, à rainha [D. Maria I], remetendo o Balanço da Junta da 
Administração e Arrecadação da Fazenda Real do reino de Angola. 
Anexo: Balanço. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 56, 47. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7280.  1799, Outubro, 12, São Paulo da Assunção de Luanda 
PARECER do Concelho Ultramarino sobre o requerimento dos oficiais do Regimento de Milícias do Corpo da 
Ordenança solicitando a confirmação das respectivas patentes. 
Anexo: requerimento, parecer. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7281.  1799, Outubro, 14, Mafra 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente do Conselho 
Ultramarino] conde de Resende, [António José de Castro], ordenando que fosse remetido ao Conselho 
Ultramarino o ofício nº 47 do governador de Angola para consulta e parecer do seu antecessor.  
Obs.: não consta nesta capilha o referido ofício. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 58. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7282.  1799, Outubro, 14, Mafra 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente do Conselho 
Ultramarino] conde de Resende, [António José de Castro], ordenando que fosse remetido ao Conselho 
Ultramarino o ofício nº 40 do governador de Angola para consulta e parecer do seu antecessor.  
Obs.: ofício nº 40 pertence a cx. 87, doc. 12,7,9.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 59. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7283.  1799, Outubro, 15, São Paulo da Assunção de Luanda 
INFORMAÇÕES do ajudante de ordens Felisberto Caldeira Brant Pontes, sobre o merecimento dos oficiais e de 
mais pessoas que fizeram parte da guarnição da costa de Angola, nas duas embarcações que saíram em 13 de 
Junho de 1799. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
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7284.  [ant. 1799, outubro, 16]  
REQUERIMENTO de Manuel Moreira Rangel, à rainha [D. Maria I], solicitando confirmação no posto de sarjento-
mor do Regimento de Milícias de Luanda, alegando os anos de serviços prestados, desempenhados com zelo e 
dedicação. 
Anexo: auto, requerimentos, fé de ofícios, certidões, instrumentos em pública forma.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 61. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7285.  1799, Outubro, 16, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, dando o seu parecer ao pedido do brigadeiro Luís Cândido 
Cordeiro Pinheiro Furtado para que o seu filho, António Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, tenente de infantaria 
do Regimento de pago de Luanda, fosse promovido ao posto de capitão de granadeiros, vago por passagem de 
Eusébio Catela de Lemos para o Regimento de Serpa. 
Anexo: requetrimento, relação. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 62, 69. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7286.  [ant. 1799, Outubro, 16, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO (cópia) do tenente da 4ª Companhia do Regimento de Infantaria de Luanda, Manuel Vaz 
Vieira, ao príncipe regente, [D. João], solicitando confirmação no posto de capitão-mor do presídio de 
Cambambe, que se encontrava vago, alegando os anos de serviços prestados, desempenhados com zelo e 
dedicação. 
Anexo: instrumento em pública forma, lembrete.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 63, 67. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7287.  [ant. 1799, Outubro, 19, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO de Gregório Rodrigues de Freitas, ao príncipe regente, [D. João], solicitando confirmação no 
posto de tenente da 2ª Companhia do Regimento de Infantaria de Luanda. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 64. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7288.  [ant. 1799, Outubro, 19, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO de José Vieira Carneiro, ao príncipe regente, [D. João], solicitando confirmação no posto de 
tenente da 2ª Companhia do Regimento de Infantaria de Luanda. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 65. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7289.  [ant. 1799, Outubro, 19, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO de António Ferreira da Silva, ao príncipe regente, [D. João], solicitando confirmação no posto 
de capitão agregado ao Terço da Ordenança da guarnição de Luanda, nomeado pelo governador e capitão-
general, Manuel de Almeida e Vasconcelos. 
Anexo: carta patente.  
AHU-Angola, cx. 93, doc. 66. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7290.  1799, 21, Outubro, 19, São Paulo da Assunção de Luanda 
REGIMENTO para arrecadadação e distribuição da pólvora que entrava no reino de Angola, para o real serviço 
ou para o comércio no reino de Angola. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 68. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
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7291.  1799, Outubro, 22, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, acerca da necessidade do estabelecimento de alfândega nos 
portos de Luanda e Benguela; referindo a sua criação no tempo do governador e capitão-general José Gonçalo 
da Câmara, da resistência dos comerciantes de Angola e dos negociantes de Lisboa; propondo regras e 
regulamento para defesa da arrecadação dos direitos régios, medidas para se evitar o contrabando; remetendo 
para aprovação régia, uma relação de oficiais para servirem na alfândega de Luanda. 
Obs.: noº 110 da relação; Anexo: relação, tabelas (1-3), ofícios (cópia), conta, portaria, lembrete. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 70; cx. 92, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7292.  1799, Outubro, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do Bispo de Angola, Luís [Brito Homem], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar] Rodrigo de 
Sousa Coutinho, intercendo a favor dum eclesiástico [*] para regência da cadeira de Aula de Gramática Latina, 
vago por faleciemto do cónego Joaquim de Sousa, alegando as qualidades e competências para o exercício 
daquela actividade. 
Obs.: o texto refere o requerimento do suplicante que não consta desta capilha, razão pela qual se desconhece o 
seu nome. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 71. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7293.  1799, Outubro, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do furriel do Regimento de Infantaria de Angola, Manuel Pedro de Almeida ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, dando conta do estado de miséria em que se encontrava, da 
perseguição que lhe movia o negociante, João Barbosa Rodrigues por não ter recursos para lhe pagar as dívidas 
contraídas; informando que tinha a seu cargo mãe viúva e duas irmãs menores; de não ter recebido nenhuma 
ordem do Reino, trazido pelo físico-mor que chegara na Galera Flôr autorizando o retorno ao trabalho; afirmando 
a sua inocência e a recusa do governador em o admitir num posto de trabalho sem ordens régias, clamando por 
justiça e resolução da sua situação. 
Anexo: Instrumento em pública forma (2 vias), ofícios. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 72; cx. 93-A, doc. 33, 40; cx. 87, doc. 26. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7294.  1799, Outubro, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 
CARTA do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, à rainha [D. Maria I], remetendo os 
autos de serviço do escrivão e deputado [da Junta da Administração e Arrecadação] da Fazenda Real, Francisco 
Inácio de Sousa Andrade.  
Anexo: Autos, escrito, informação. 
Angola, cx. 93, doc. 74. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7295.  1799, Outubro, 24, São Paulo da Assunção de Luanda 
EXTRACTO da receita e despesa do Cofre dos direitos reais dos escravos vindos de Angola e Benguela, desde o 
último semestre do ano de 1797 a 24 de Setembro de 1799. 
AHU-Angola, cx. 85, doc. 44. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7296.  1799, Outubro, 24, São Filipe de Benguela 
CARTA do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], referindo a 
falta de sacerdotes em número suficiente para atender a cidade e o sertão de Benguela; reafirmando a proposta 
acerca da construção de um hospício com religiosos capuchos, numa igreja que estava a ser edificada pela 
Irmandade de Santo António de Cartagerona, propondo a vinda de 5 religiosos e um leigo, para o ensino da 
mocidade, e da realização dos actos religiosos, com ordenados conforme o praticado em Angola, alertando 
também para necessidade da decência e do asseio da Igreja Matriz da cidade. 
Anexo: ofício (2ª. via).  
Angola, cx. 93, doc. 75. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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7297.  1799, Outubro, 25, São Filipe de Benguela 
OFÍCIO do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, dando conta da permissão que concedera ao boticário de 
Benguela, Joaquim António da Rosa para seguir para Corte, em tratamento; solicitando, com brevidade, um 
substituto para cuidar da botica.  
Angola, cx. 93, doc. 76. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
  

7298.  1799, Outubro, 25, São Filipe de Benguela 
CARTA do governador de Benguela, Alexandre José Botelho de Vasconcelos, à rainha [D. Maria I], dando conta 
da permissão que concedera ao boticário de Benguela, Joaquim António da Rosa para seguir para Corte, em 
tratamento; solicitando, com brevidade, um substituto para cuidar da botica.  
Angola, cx. 93, doc. 77. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7299.  1799, Outubro, 26, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, reiterando as providências tomadas no cumprimento da ordem 
régia ordenada no aviso de 15 de Novembro de 1798 a António da Mota Gomes Ferreira Guimarães, vigiar o 
cumprimento do envio para o Reino da pensão de alimentos para a sua mulher Luisa Maria da Silva. 
Obs.: nº 111 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 93, doc. 18) de 14- 8-1799. Anexo: ofício 
(2ª via), ofício. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 73; cx. 93-A, doc. 51. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7300.  1799, Outubro, 30, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO (cópia) do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao conde de Resende, 
[António] José de Castro, sobre a vinda dos soldados, Domingos de Barros do Primeiro Regimento de Linha da 
praça de Luanda e de Manuel José Gamboa que chegaram sem sem guia dos seus respectivos chefes; 
remetendo um requerimento de Domingos de Barros.  
Anexo: ofício (cópia). 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 79. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7301.  1799, Outubro, 31, Mafra 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente do Conselho 
Ultramarino] conde de Resende, [António José de Castro], ordenando que fosse remetido ao Conselho 
Ultramarino os ofícios nº 67 e 71 do governador de Angola e as respectivas respostas dadas pela secretaria de 
Estado, para consulta.  
Obs.: o ofício nº 67 pertence a cx. 87, doc. 55 e o nº 71 ao doc. 70 da mesma caixa. Existe um documento de 28-
05-1804 na cx. 93-A, doc. 11, que tem cópia deste ofício, ver consulta para se juntar. 
AHU-Angola, cx. 93, doc. 80. 
AHU_CU_001, Cx. D…  
 

7302.  1799, Novembro, 1, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO (cópia) do encarregado da Fundição de Ferro, nomeado, José Álvares Maciel, ao [governador e capitão-
general  de Angola], Miguel António de Melo, sobre o estado em que se encontrava a produção do ferro na região 
de Calumbo, propondo a região da Trombeta situada na província da Ilamba, por ser o local onde: habitavam os 
ferreiros, existia lenha, água e ar sadio; sugeria aproveitar a abundância do ferro da região, introduzir pequenas 
inovações ao método de exploração do ferro que não afastasse os naturais, tais como a construção de pequenos 
fornos com areia de Massangano, malhões, ensinar a fazer carvão; solicitando pedras de cadilho, folhas de 
madeiras e outros instrumentos e apetrechos, comprar e pagar de imediato a produção aos ferreiros, 
estabelecimento de uma aldeia de ferrreiros e respectivo regulamento, isenção do dízimos, propor para director 
da fábrica o juiz privativo das pequenas querelas e contendas entre os pretos. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 1. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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7303.  1799, Novembro, 1, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO (cópia) do [governador e capitão-general  de Angola], Miguel António de Melo, ao ouvidor geral interino, 
Félix Correia de Araújo, mandando suspender a execução da portaria nº. 550, que determinava ao ex-degredado, 
José Lopes Jordão a proibição de exercer o emprego de advogado e do envio para degredo, por tempo de 3 anos 
para a Ilha de Fernão de Noronha, substituindo pelo envio à cidade de São Filipe de Benguela, depois de 
auscultado os seus credores e de assinar um termo debaixo da sentença que o ouvidor entendesse aplicar; sobre 
a execução da portaria nº. 552, que determinava a expulsão do reino de Angola, do ex-degredado José Pereira 
de Sande, por persistente má conduta.  
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 2. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7304.  1799, Novembro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo portaria nº 549 nomeando respectivamente o tenente 
da Companhia de Artilharia de Luanda, João Pedro no posto de capitão da mesma companhia, o tenente Manuel 
Vaz Vieira no posto de capitão-mor de Cambambe, o tenente Vicente Rodriguez Fialho no posto de capitão-mor 
de Ambaca; nº 553 nomeando o tenente José Vieira Carneiro para ajudante do Regimento de Infantaria de 
Luanda; o alferes de granadeiros, Francisco de Paula Mascarenhas para o posto de tenente da Quarta 
Companhai do Regimento de Infantaria de Luanda e o alferes de fuzileiros Teodoro José Guilherme para lugar 
vago de granadeiros da mesma companhia; e uma proposta do coronel do Regimento de Infantaria de Luanda, 
coronel Cristóvão José Pinheiro de Vasconcelos, para o provimento dos postos vagos, referindo as leis e ordens 
régias que autorizaravam as providência tomadas. 
Obs.: nº 112 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 93-A, doc. 50) de 6-12-1799. Anexo: 
ofício (2ª via), carta, proposta, portarias (cópias), decreto. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 4,3,7,51. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7305.  1799, Novembro, 4, [Lisboa] 
CARTA RÉGIA do príncipe regente, [D. João], ao governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de 
Melo, sobre o Metódo da Arrecadação do Subsídio Literário. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 5. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7306.  1799, Novembro, 4, [Lisboa] 
CARTA RÉGIA (cópia), do príncipe regente, [D. João], ao governador e capitão-general  de Angola, Miguel 
António de Melo, sobre a nomeação de um professor auxiliar e autorização para o pagamento do respectivo 
soldo.  
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 6. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7307.  1799, Novembro, 5, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Luís Pinto de Sousa [Coutinho] ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o envio dos petrechos de 
munições de guerra solicitados pelo governdor [e capitão-general ] de Angola Miguel António de Melo. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 8. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7308.  1799, Novembro, 5, Mafra 
AVISOO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente do 
Conselho Ultramarino] conde de Resende, [António José de Castro], remetendo para consulta e parecer das 
acções expostas, o ofício nº 55 em que o governador de Angola informa as providências que tomou para evitar as 
fraudes e dolos praticados por oficiais indignos do real serviço.  
Obs.: o ofício nº 55 pertence a cx. 88, doc. 44 e 45. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 10. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 



DGLAB 

Arquivo Histórico Ultramarino 
CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE ANGOLA 

AHU_CU_001  

 

PÁG. - 1281 / 1286 

 

7309.  1799, Novembro, 6, Mafra 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente do Conselho 
Ultramarino] conde de Resende, [António José de Castro], remetendo o ofício nº 53 ao Conselho Ultramarino, do 
governador de Angola, para consulta.  
Obs.: não consta nesta capilha o referido ofício.  
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 12. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7310.  1799, Novembro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO (cópia) do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, dando conta da nova localização e o modo de aproveitamento 
do ferro das mina deste reino, em resposta aos avisos de 7 e 11 de Outubro de 1798. 
Obs.: nº 113 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 93-A, doc. 50) de 6-12-1799. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 13. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7311.  [ant. 1799, Novembro, 7, São Paulo da Assunção [de Luanda] 
REQUERIMENTO do bacharel Jerónimo Caetano de Barros de Beça, ao [juíz de fora de Angola, Félix Correia de 
Araújo], solicitando uma certidão autêntica sobre a existência ou não, na cidade de Luanda de um convento ou 
recolhimento de freiras. 
Anexo: requerimentos, atestações, certidões. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 14. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7312.  1799, Novembro, 7, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO do nomeado encarregado da Fundição de Ferro, José Álvares Maciel, ao [secretário de estado da 
Marinha e do Ultramar de Angola], Rodrigo de Sousa Coutinho, dando conta do estado e das possibilidades para 
o prosseguimento da exploração da Fábrica de Ferro de Nova Oeiras, referindo a memória descritiva feita em 
1797; propondo a execução imediata de acções com os meios existentes dado a abundância de ferro existente e 
resolução das dificuldades e dúvidas que ainda persistiam. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 14-A. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
  

7313.  1799, Novembro, 8, Rio de Janeiro] 
OFÍCIO (cópia) do Vice-Rei do Brasil, conde de Resende, [José Luís de Castro], ao [governador e capitão-general 
do reino de Angola], Miguel António de Melo, sobre o estabelecimento do transporte grátis do correio mensal 
entre o Reino, Brasil e Angola, conforme estipulado a 4 de Novembro de 1798. 
Anexos: inclui a transcrição de vários ofícios respostas do governador de Angola. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 15. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7314.  [ant. 1799, Novembro, 9, Presídio de São José de Encoge]  
REQUERIMENTO de Vicente dos Martíres, ao príncipe regente, [D. João], solicitando confirmação no posto de 
tenente da Companhia do presídio de São José de Encoge. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 16. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7315.  1799, Novembro, 9, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, propondo nomeação de dois juízes de fora para Luanda, um juiz 
do cível e outro do crime e órfãos, sem aumento da despesa da Fazenda Real. 
Obs.: nº 114 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 93-A, doc. 50) de 6-12-1799. Anexo: 
ofício, ofício (cópia), lembrete. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 17. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
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7316.  1799, Novembro, 9, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o regresso dos navios que participaram na guarnição da 
costa de Benguela, contra a presença dos corsários franceses desde 13 de Julho de 1799; remetendo ofício do 
sarjento-mor Felisberto Caldeira Brant Pontes, comandante da expedição, contendo relatório das acções 
desenvolvidas; propondo mercê pelos serviços prestados na mesma, aos oficiais: tenentes, António Manuel da 
Mata, João Pinto de Sousa, João Pedro Vicente Rodrigues Fialho, José Vieira Carneiro; aos oficiais inferiores e 
soldados que eram na sua maioria degredados; aos escrivãos dos comissários; ao cirurgião Guilherme José 
Pires, e ao comandante da expedição, sarjento-mor Felisberto Caldeira Brant Pontes; assim como castigo para 
outros: capitão Félix Velasco Galiano, soldado Manuel José de Oliveira e cirurgião Francisco José de Carvalho. 
Obs.: nº 115 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 93-A, doc. 50) de 6-12-1799. Anexo: 
ofício (2ª via), ofício, ofícío (cópia), informação. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 18. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7317.  1799, Novembro, 9, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO (cópia) do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [governador e capitão-
general da Bahia] Dom Fernando José de Portugal [ e Castro], sobre as queixas na demora do pagamento das 
letras das remessas enviadas pelos negociantes para o Brasil, praticadas pela Mesa da Inspecção da Bahia e as 
providências para se sanar tal situação. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 19. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

7318.  1799, Novembro, 13, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, respondendo aos avisos datados de 21 e 28 de Fevereiro, 14 e 
23 de Março, 8,12,13,15,27 e 28 de Abril de 1799, sobre a situação dos degredados em Angola, propondo 
reforma nos Juízos criminais relativo ao envio de degredados inválidos e de degredados, sem processo e sem 
sentença; referindo a não ter recebido o livro de instruçoes sobre agricultura e química; o pagamento de uma 
mercê ao governador de Benguela Alexandre José Botelho de Vasconcelos; sobre a Arrecadação do Rendimento 
da Bula da Cruzada; referindo os oficiais nomeados para servirem em Angola, Francisco de Assis Monteiro, 
Teodoro José Guilherme, Luís Lopes Álvares, José Gomes da Costa e Clemente Pedro da Costa, deviam 
embarcar no Brasil, nos navios com destino para Angola.  
Obs.: nº 116 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 93-A, doc. 50) de 6-12-1799. Anexo: 
ofício (2ª via).  
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 21. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7319.  1799, Novembro, 13, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, rementendo os autos acerca da sentença que o ouvidor geral de 
Angola, bacharel Féliz Correia de Araújo, proferiu em relação a restauração da galera Minerva e a adjudicação do 
prémio aos restauradores, seguindo as instruções do alvará de 9 de Maio de 1797, assim como remetia 
igualmente o traslado da Análise das referidas setenças. 
Obs.: nº 117 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 93-A, doc. 50) de 6-12-1799. Anexo: 
ofício (2ª via), autos, informação.  
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 22, 23. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7320.  1799, Novembro, 15, São Paulo da Assunção de Luanda  
OFÍCIO (cópia) do [governador e capitão-general do reino de Angola], Miguel António de Melo, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, tecendo considerações sobre o degredado António 
Gonçalves de Oliveira enviado para Benguela pelo conde de Resende, vice-rei do Brasil, [José Luís de Castro]. 
Anexos: inclui a transcrição da carta que acompanhava o degredado, feita pelo ajudante das Ordens, Manuel 
Benardino de Castro. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 24. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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7321.  1799, Novembro, 15, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, dando o seu parecer aos requerimentos dos seguintes oficiais: 
Rodrigo António Tavares, Francisco António Pita, Miguel António Serrão, José António da Costa Calhão e 
Custódio Dias dos Santos em resposta aos avisos datados de 12 de Março, 5, 11, e 26 de Abril de 1799. 
Obs.: nº 118 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 93-A, doc. 50) de 6-12-1799. Anexo: 
ofício (2ª via), regimento, ofícios.  
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 25, 26. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7322.  [ant. 1799, Novembro, 16]  
REQUERIMENTO do capitão Caetano Pinheiro Falcão, ao príncipe regente, [D. João], solicitando a devolução da 
carta patente original que constava do pedido de confirmação de capitão reformado, para o juntar numa outra 
petição. 
Anexo: requerimento, lembrete.  
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 27. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7323.  1799, Novembro, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo um regimento para regulação do comércio da 
pólvora para aprovação régia e um translado dos ofícios enviados ao vice-rei do Brasil acerca das administrações 
dos correios, e do estabelecimento de paquetes que circulavam entre o porto do Rio de Janeiro e Luanda. 
Obs.: nº 119 da relação constante em AHU_CU_001, Cx. D.. (antiga cx. 93-A, doc. 50) de 6-12-1799. Anexo: 
ofício (2ª via), ofícios (cópias). 
  
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 29, 28. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7324.  1799, Novembro, São Paulo da Assunção de Luanda 
MODELO dos livros de registo enviados pelo governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, 
aos presídios de Novo Redondo, Muxima, Massangano, Cambambe, Pedras de Pungo Andongo, Ambaca, 
Encoge e Caconda para assentamento das praças das companhias dos referidos presídios. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 31. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7325.  1799, Novembro, São Paulo da Assunção de Luanda 
MODELO dos livros de registo enviados pelo governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, 
aos presídios de Novo Redondo, Muxima, Massangano, Cambambe, Pedras de Pungo Andongo, Ambaca, 
Encoge e Caconda para se anotar os armamentos e os fardamentos que os capitães-mores recebiam e 
distribuiam às praças das companhias dos referidos presídios. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 32. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
 

7326.  1799, Dezembro, 2, São Filipe de Benguela 
CARTA do juiz de fora de Benguela, Alberto António Pereira, à rainha [D. Maria I], referindo a execução das 
ordens régias recebidas, conforme a resolução de 22 de Fevereiro de 1797. 
Angola, cx. 93-A, doc. 34. 
AHU_CU_001, Cx. D… 
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7327.  1799, Dezembro, 4, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO (2ª via) do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo uma planta da fortaleza de São Miguel da cidade de 
Luanda, referindo que a mesma completava a colecção de todas as fortificações que existiam deste a costa de 
São Filipe Benguela até ao porto de Luanda. 
Obs.: nº 120 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 35. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7328.  1799, Dezembro, 6, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo cópias de vários documentos dirigidos ao Tribunal da 
Mesa de Consciencia e Ordens acerca das providências tomada contra os abusos praticados na Provedoria dos 
Defuntos e Ausentes do Reino de Angola. 
Obs.: nº 121. Anexo: ofício (2ª via), ofícios (cópias), carta (cópia), requerimento (cópia), balanços. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 38, 37. 
AHU_CU_001, Cx. D. 

 
7329.  1799, Dezembro, 13, Queluz 

AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente do Conselho 
Ultramarino] conde de Resende, [António José de Castro], ordenando que fosse remetido ao Conselho 
Ultramarino o ofício do governador de Angola, datado de 7 de Janeiro e 1798, para consulta e parecer.  
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 41. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
 

7330.  [ant. 1799, Dezembro, 16, São Paulo da Assunção de Luanda]  
REQUERIMENTO do alferes da ordenança da cidade de Luanda, Francisco de Oliveira Rosa, à rainha [D. Maria 
I], solicitando a recondução para o ofício de escrivão do almoxarife dos Armazéns reais ou outro qualquer 
emprego que lhe garantisse o seu sustento e dos familiares a seu cargo, tendo em conta os 18 anos de serviço 
desempenhadoS com dedicação, alegando ter sido retirado do posto que exercia, pelo governador e capitão-
general do reino de Angola [Miguel António de Melo], sem justa causa. 
Anexo: requerimento (cópia). 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 42. 
AHU_CU_001, Cx. D…. 
 

7331.  [ant. 1799, Dezembro, 16,]  
REQUERIMENTO do boticário aprovado para Benguela, Joaquim José de Carvalho, ao príncipe regente [D. 
João], solicitando provimento estipulando-lhe o ordenado de seiscentos mil reis ano e o regresso ao Reino no 
final dos seis anos de serviço estabelecido por lei. 
Anexo: requerimentos, ofício (minuta), lembrete. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 43. 
AHU_CU_001, Cx.  
 

7332.  1799, Dezembro, 20, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo o balanço da Bula da Cruzada e da remessa dos 
cabedais para o Erário Régio, conforme o disposto nos avisos 27 de Fevereiro e 12 de Abril de 1799; informando 
o envio do dinheiro, que António Rodrigues de Sousa cobrou a Miguel Pires de Carvalho Emaús, à Junta da 
Fazenda Real. 
Obs.: nº 122. Anexo: ofício (2ª via), balanços. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 44, 51. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
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7333.  1799, Dezembro, 23, São Paulo da Assunção de Luanda 
OFÍCIO do governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar] Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o aviso de 16 de Janeiro de 1799, ordenando a ida para o 
Reino do alferes Alexandre José Coelho de Sousa, que foi dirigido ao governador da capitania de Benguela e não 
ao governador general do reino de Angola; alertando para os conflitos de jurisdição que daí poderiam decorrer e 
apelando para o cumprimento do disposto na lei.  
Obs.: nº 123. Anexo: ofício (2ª via). 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 46, 51. 
AHU_CU_001, Cx. D. 
  

7334.  1799, Dezembro, 23, Queluz 
OFÍCIO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre os barris de pólvora que o 
general Bartolomeu da Costa deveria remeter para Angola. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 47. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
  

7335.  1799, Dezembro, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO das fazendas, géneros e demais objectos de importação que entraram no porto de Luanda, no ano de 
1799. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 48. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

7336.  1799, Dezembro, São Paulo da Assunção de Luanda 
MAPA dos navios que entraram e saíram no porto de Luanda, com o rendimento da Alfandega, no ano de 1799. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 49. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

7337.  1799, Dezembro, São Paulo da Assunção de Luanda 
RELAÇÃO dos ofícios do [governador e capitão-general  de Angola, Miguel António de Melo] remetido à 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar.  
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 50, 39. 
AHU_CU_001, Cx. D.. 
 

7338.  [post. 1799, Lisboa] 
REQUERIMENTO do mestre da galera Flora, António Caetano Firme, à rainha [D. Maria I], solicitando passaporte 
para seguir viagem para Angola, referindo que a galera era propriedade de Manuel Caetano Pinto, Manuel José 
de Mesquita e João Gomes Vale, moradores do Rio do Janeiro, conforme instrumento de justificação junto. 
Anexo: instrumento de justificação. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 60. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7339.  [ant. 1799, s/d] 
REQUERIMENTO de João de Deus, preto do Congo, ao  príncipe regente [D. João], solicitando enxovalinho para 
se transportar para sua terra, à semelhança do que se praticou com os seus companheiros; referindo que 
encontrava-se em S. Tomé para onde fora com o Bispo Frei Rafael de Castelo de Vide, para se instruir em 
gramática latina e no catecismo, mas como já tinha esses estudos solicitou o seu regresso para Angola, pedido 
que lhe foi concedido. 
Obs.: datação aproximada, aferida a partir do tempo de serviço em Angola do frei Rafael de Castelo de Vide de 
1780-1794, data em que seguiu como bispo para S. Tomé e Príncipe.  
AHU-Angola, cx. 180, doc. 28. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
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Obs.: AHU-Angola, cx, 93, doc. 57: pertence a 1801. 

    AHU-Angola, cx. 93, doc. 78. Retirado para Moçambique. 

    AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 20: pertence a 1755. 

    AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 30; retirado para Rio de Janeiro. 

    AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 30: posterior a 1799. 

    AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 11: pertence a 1804. 

7340.  [ca. 1799] 
FORMULÁRIOS para passaportes que se deviam mandar imprimir para serem dados aos Mestres dos navios 
portugueses que frequentavam os portos das cidades de São Paulo de Luanda e São Filipe de Benguela. 
AHU-Angola, cx. 93-A, doc. 52. 
AHU_CU_001, Cx. D.  
 

7341.   

7342.   

7343.   

7344.   

7345.   

7346.   

7347.   

7348.   

7349.   

7350.   


