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Resumo

s/d [ant. fevereiro de 1648]

A consulta analisa um conjunto de assuntos 
reportados pelo vice-rei da Índia a respeito de 
Macau, nomeadamente, a lealdade demonstra-
da pelos seus moradores quando da aclamação 
do novo monarca e a libertação dos castelhanos 
de Manila que aí se encontravam presos. O Con-
selho Ultramarino recomenda que se averigue 
os motivos desta decisão, bem como o que foi 
feito da prata que tinha vindo de Manila e que 
se contemporize com os moradores de Macau 
no tocante às dissensões que envolveram o ca-
pitão-geral de Macau para se evitarem males 
maiores.

Abstract

s/d [bef. February 1648]

The consultation analyses a number of issues 
reported by the Viceroy of India concerning Ma-
cau, namely the loyalty shown by its inhabitants 
when the new monarch was acclaimed and the 
release of the Castilians from Manila who were 
imprisoned there. The Overseas Council rec-
ommends that this decision be investigated, as 
well as what became of the silver that had come 
from Manila. Finally, it proposes that no punish-
ment be imposed to the inhabitants of Macau 
on account of the grievances involving the Cap-
tain-General of Macau, in order to avoid worse 
problems.
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1DOCUMENTO

senhor

na Conformidade da Resolução de Vossa magestade nesta Consulta en que manda a este Conse-
lho (?) diga seu pareser no tocante a primeira parte della he hua Carta do Conde de aueiras Vice Rei que 
foi da india Cuios ponto[s] sustansiais della são = que as grandes diferensas que ouue na sidade de macao 
entre o gouernador do bispado e o Comisario do ssanto ofisio ao tenpo da fellise aclamasão de Vossa 
magestade estaua tudo quieto no (?) que não ha que deferir

da mais Conta de Como os moradores daquela sidade prosederão na <felise> aclamasão de Vossa 
magestade Com grande demostrasão de lleais o que ia se agardeseo aquela sidade  por parte de Vossa 
magestade [...] <à margem: e que Chegara> a ella os Castelhanos da manilla Com o seu general dom ioão 
Claudio e Como o predera dom sebastião loubo loubo [sic] geral de macao Com gente armada indo aos 
nauios aonde uinhão e lhes tirou as bandeiras Castelhanas e artelharia e de tudo fisera Retensão e de 
vinte mil patacas que pus[e]ra em deposito Como auisara ao dito Conde Viso Rei por dom francisco de 
Castello branco e parese que dom sebastião loubo fisera o que deuia em os preder, e Como da mesma 
Carta se uiu (?) erão ia lamsados daquela sidade por ordem do dito Viso Rei <na[...]> he soposto que sem 
ella o geral luis Carualho mandou para manilla a dom ioão Claudio geral dos <ditos> Castelhanos e ao seu 
secretario ieronimo nunes que os achou em iaquatra não tendo ordem do Viso Rei para os mandar pois 
hião para goa mandados por dom sebastião, parese se deue ordenar ao Viso Rei dom fellipe mascarenhaz 
mande aueriguar nestes dous particulares em que s[e] d[e]spen[d]eo este dinheiro [dos Cas]t[e]lhanos e 
por quem e nao sendo a despessa delle uti[l] e nesesaria e feita Com or[dem] na forma dos Regim[entos] 
de vossa magestade a f[as]a Repor e Cobrar (?) de Coais[quer] pesoas que a Cobrarão ou despenderão 
sen ordem e nesesidade persissa, he a[s]i[m] mais apurar a Causa que t[eue] luis de [Car]ualho de man-
dar para a manilla sem ordem do Conde Viso Rei a dom ioão Claudio e seu secreta[r]io iero[nimo nunes 
que a]ch[ou] em iaquatra de Caminho para goa deregidos ao Viso Rei Contra [a] ordem que leu[aua] [...] 
[que] elle o f[ise]ra sem Causa presisa mande proseder nella Como [lhe?] paresser qu[e] [...] s[eru]iso de 
Vossa magestade dando de tudo Conta e Coanto [...] que en macao teu[e] dom se[b]astião no fauor e 
parsialidade que ia alg[uns] daque[la] sidade prensipiauão Com os Castelhanos que forão a ella Com o 
Chamado geral dom ioão Claudio que foi a Causa do Conde Viso Rei o mandar sair della, parese uisto es-
tar sesada a Causa Com a saida dos ditos Cast[elha]nos que se não [deue] niso fa[ser] de[lige]nsia nenhũa 
Contra os moradores d[aqu]ela sida[de] por Resão tãobem [d]e não soseder Com iso algua allterasão 
nella mas que se [...] ao Viso Rei informe particularmente e Com o segredo deuido se ouue parsialidades 
Com [o]s ditos Castelha[n]os e das pesoas Comprendidas nisso, e sobre tudo ordene que não ua a macao 
Castelhano nenhum nem portuges a manilla, e que alguns Rellegiosos Castelhanos ou uasalos del Rei 
de Castella que estiuerem naquela sidade os fasa llogo sair della Com efei[to] para Com iso sesar algũa 
ocasião que podera soseder, e tãobem se na dita sidade ouuer outros Rellegiosos poderosos riquos e de-
semquietos Como aponta o Cond[e] Viso Rei ou que fosem parsiais nos leuantamentos e motins pasados 
Com os que erão dos Castelhanos por uia de seus perllados os fasa uir para goa en todo o Caso

e Coanto as disemsois que ouue entre dom sebastião loubo geral de macao e alguns moradores 
dela <[?] a eleisão da Camara> se não deue por ora tentar de se apurar esta materia porcoanto poradera 
[sic] diso soseder algũa desemquietasão porque tãobem aquela sidade por sua parte se aqueixão a Vossa 
magestade de que o dito dom sebastião loubo fora Causa de todas aquelas disesomis [sic] e pellas mes-
mas Resois me parese não Conuem tirarlhes por ora o titolo de sidade Como parese ao Conde Viso Rei 
porque o deuem muito sentir pola antiga pose en que estão e pello risquo que Corera nas alterasois que 
Com isso podera soseder pois uiuem tão apartados da imdia e tão iunto dos Castelhanos Com os Coais 
tiuerão ategora tanta<s> parsialidades dequi [sic] depende por Resão da prata de que me nesesitão e que 
somentes se deue escreuer aquela sidade e mandarlhe Vossa magestade que nas suas elleisois deuem 

1 Os critérios de transcrição adoptados são os da Universidade Nova de Lisboa, sugeridos em João José Alves Dias et al., 
Álbum de Paleografia, Lisboa, Estampa, 1987.
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proseder // Con toda a quietasão e bom gouerno Comforme os Regimentos de Vossa magestade para 
se escusarem sobornos e desemquietasois porque do Contrario Vossa magestade se auera por muito 
mal seruido, e Com isto sesão as mais preuemsois que aponta o Conde de alsada e poder de gente para 
os sogeitar e Castigar porque lhe parese que se tal se pusser em efeito seria totalmente perder Vossa 
magestade aquella sidade porque alem das Causas ia apontadas são os moradores della tão fartos e belli-
cosos que mal se deixarão apertar por meos tão uiolentos mormente no estado em que as Cousas estão

e no tocante ao bispo muito bom fora mandallo Vossa magestade tanto que ouuer Caminho para 
iso mas não para alterar o que ia esta pasifiquo e que en falta de bispo se mande administrator se pode 
ordenar caa deste Reino ou de goa.

e no tocante a uiagem em direitura o tem Vossa magestade resoluto por esta Consulta que he o 
que mais Comu[em] dis mais o Conde Viso Rei [que] [...] que Vossa magestade deue ser seruido tãobem 
mandar premiar Com merces a[...] que naquela sidade prosederão Com satisfasão asim na felise aclama-
são de Vossa magestade Com[o] nos mais particulares apontados parese mais Conuenien[te] e nesesario 
que asim o ordene Vossa magestade porque tão[b]em a[que]l[la si]d[a]d[e] se aquei[xou] a Vossa ma-
gestade que sendo os moradores della os que Comcorrerão C[on] t[ant]as demostrasois de allegria na 
fellise aclamasão de Vossa magestade sem entreuensão de outrem que por meo della se [em]cheo (?) 
de merces d[e] Vossa magestade e elles não meresendo por suas fedelidades que Chega[rão] por Ressão 
della a não Reparar no Ca[...] [...2] a Vossa [ma]gestade C[...] [d]e a[ll]egria por Rei he [se]nhor.

[...3]

[...]          [...] Saa

//

o que acreceo a consulta que se fes a S. magestade sobre se continuar o comercio deste Reyno em direi-
tura para a china

2 ¾ de linha muito fragmentados, reconstituição incerta.
3 Falta de suporte impede leitura das assinaturas e rubricas.




