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7  EDIÇÃO DOS DOCUMENTOS 
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01, ||1r.|| 

OFÍCIO do vice-rei conde de Resende ao coronel governador Manoel 

Soares Coimbra, informando sobre o envio da cópia do aviso em que a 

rainha concede passaporte a Felizarda Matilde, permitindo sua 

passagem nas fortalezas da Ilha. Rio de Janeiro. 11 de janeiro de 1793. 

as.: Conde de Rezende. 1p. 
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||1r.|| Da40 Copia junta ficará VossaSenhoria na intelligencia que Sua Magestade 

hé Servida conceder a Felizarda Matilde Viuva de Narcizo 

da Silva Ferreira Licença para se recolher a Portugal; e como se  

poderá offerecêr occazião de se transportar em alguã Embar_ 

caçaõ, que dessa Ilha vá em direitura a Lisboa: VossaSenhoria lhe conce_ 5 

derá o Passaporte para fazer aSua Viagem, mas quando a  

mesma Felizarda pertenda fazer escala por este porto, VossaSenhoria  

na mesma conformidade adeixará passar nas Fortalezas dessa 

Ilha. 

           Deos guarde aVossa Senhoria  Rio 11. de Janeiro de 1793 10 

    Conde de Rezende 

Senhor Coronel Governador Manoel 

Soares Coimbra ___ 

                                                
40 Numeração posterior, a tinta, na margem superior à esquerda: “Numero 404”. 
Na margem superior à direita, há o número “1”, a lápis. 
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02, ||2r.|| 

AVISO (cópia) do marquês mordomo-mor ao vice-rei conde de 

Resende, Dom José de Castro, determinando que o vice-rei informe ao 

governador da Ilha sobre o consentimento da rainha à viúva Felizarda 

Matilde para Corte de Lisboa. Palácio de Queluz. 12 de setembro de 

1792. Cópia revista e assinada pelo oficial maior da secretaria.  as.: 

José Pereira Leão. 1p. 
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||2r.|| < Copia. >   

Illustrissimo41 e Excelentissimo Senhor A Raynha minha Senhora hâ por bem conceder li-  15 

cença a Felizarda Matilde, Viuva de Narcizo da Silva Ferreira, que 

em observancia das Reaes Ordens, fora remettido para a Ilha de Santa Ca- 

tharina, em companhia da referida sua Mulher, para que possa retirar-se  

para a Corte, e Cidade de Lisboa. Ehe servida, que Vossa Excelencia nesta confor- 

midade haja de expedir as Ordens necessarias ao Governador da referida 20 

Ilha, para que logo que areferida Felizarda Matilde pertenda recolher 

se a Cidade de Lisboa, lhe naõ ponha a isso impedimento, fazendo Vossa Excelencia 

igualmente expedir o competente Passaporte, para poder retirar se com 

toda a segurança, e constar com certeza que a mesma Senhora assim o per- 

mitte. 25 

     Deus guarde a Vossa Excelencia Palacio de Quelluz em 12 de Setembro de 1792//     

Marquez 

Mordomo Mor.// Senhor Conde de Rezende Dom Iozê de Castro. 

Estâ conforme                                  OOfficial Mayor da Secretaria no impedimen- 

                                                          to de molestia do Secretario do Estado 30 

                                                                             Jozê Pereira Leaõ 

                                                
41  Na margem superior à direita, há o número “2”, a lápis.  
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03, ||3r.|| ||3v.|| 

OFÍCIO (cópia) do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira 

e Lucena ao coronel governador Manoel Soares Coimbra, informando 

sobre o recebimento de suas cartas e do envio de dinheiro ao 

continente do Rio Grande. Ainda neste ofício, o ajudante de ordens 

reforça ao governador que esse deve evitar qualquer insulto que os 

espanhóis tentassem na Ilha e agradece a atenção do governador em 

alguns assuntos particulares. Rio de Janeiro. 19 de janeiro de 1793. 

Cópia revista e rubricada pelo governador Manoel Soares Coimbra. as: 

Coimbra. 2 p. 
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||3r.|| < Copia > 
Senhor 42 Manoel Soares Coimbra. [espaço]  Meu Amigo 
eSenhor do Coraçaõ. Tenho recebido duas Cartas de VossaSenhoria 
datadas em 19,, e 20,, de Novembro pasado. Sobre o contexto 35 
daprimeira devo dizer aVossaSenhoria que puz naPrezença do Illustrissimo 
e Excelentissimo Senhor Conde ViceRei ter VossaSenhoria feito expedir para o  
Continente do Rio Grande os 12,, Contos de reis que para 
este fim foraõ destinados, eter recebido os 6,, que pertenciaõ a 
esa Ilha. Da mesma forma participei ao mesmo Senhor a 40 
pronta expediçaõ do Saco que se dirigia ao mismo continen= 
te; epelo que pertence ás minhas agradeço a VossaSenhoria todo o seu ob= 
zequio. Pelo que pertence ao taboado para soalho daSé 
velha ficou Sua Excelencia certo deo ter VossaSenhoria mandado prontificar. 

Em quanto ao Commandante da Laguna, Cazo VossaSenhoria veja que 45 
ele naõ uza da Licença, deve obrigalo aque venha Logo 
aprezentar-se aSua Excelencia [espaço] Chegáraõ as amostras dos que= 
ijos, de cuja factura Sua Excelencia é servido dizistir, atendendo 
ajusta narração da Carta de VossaSenhoria enaõ querer cauzar 
mortificaçaõ aeses moradores. [espaço]  Muito agradeço aVossaSenhoria 50 
aparticular atençaõ, que lhe mereceu a minha recomenda= 
çaõ sobre o Bergantim de Iozé Antonio Lixboa em que 
VossaSenhoria me dá mais uma prova do muito que se interesa 
em obzequiar-me. [espaço] Espero que o Tenente Antonio Iozẽ   
Fernandez 43 seja o mesmo que confece aVossaSenhoria ter-me prestado pron= 55 
to para tudo quanto é em seu favor, fazendo-lhe vêr 
quanto deve aVossa Senhoria pela recomendaçaõ dasua segunda Carta, 
aqualsomente se riduz aeste fim. O Capitaõ Ioaõ daCos= 
ta daSilveira, cujo merecimento VossaSenhoria bem conhece, eeu 
praticamente experimentei, dando-me uma inteira sa= 60 
tisfaçaõ, de tudo o que por ordem do Excelentissimo Senhor Marquez 
de Lavradio, que Deos tenha emSanta Gloria, lhe enca= 
rreguei quando foi encubido de evitar qualquer insulto 
que os Espanhoes, intentacem pela terra firme desa 
Ilha: dezeja Commandar aVila da Laguna, e euper= 65 
suadido de sêr ele muito Capaz de dezempenhar  

                                                
42 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 405”. Na margem superior à direita, 
há o número “3” a lápis. 
43 Na margem esquerda, junto ao início desta linha, há um “X” a lápis. 
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|| 3v.|| A nomeaçaõ de VossaSenhoria Suplico esta durante a au= 
Zencia do actual Commandante para neste tempo poder 
de algua forma cuidar tambem, nos entereces dasua 
Caza , ficando da minha parte, o reconhecimento. de todo  70 
o favor que VossaSenhoria lhe fizer. 
A Senhora Dona Aniceta muito minhaSenhora me recomendo saudozamente; 
ea todos os Senhores seus filhos. Estimarei que VossaSenhoria esteja 
enteiramente restituido asua Saude; bem este que muito 
lhe dezejo, asim como toda aocaziaõ em que continue a  75 
fazer-lhe vêr praticamente que cinceramente sou 
De Vossa Senhoria _ Muito Seu obrigadissimo efiel Amigo _ Gaspar Iozé  
de Matos Ferreira, eLucena _ Rio 19,, de Ianeiro de 1793_                      
    Está Conforme                                         
        Coimbra80 
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04, ||4r.|| 

OFÍCIO do vice-rei conde de Resende ao coronel governador Manoel 

Soares Coimbra, acompanhando a cópia da carta que foi dirigida ao 

juiz ordinário Antônio Manoel de Andrade. Rio de Janeiro. 20 de 

março de 1793. as.: Conde de Rezende. 1p. 
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||4r.|| Serve44 esta taõ somente de acompanhar a Copia junta 

da Carta, que prezentemente dirijo a o Iuiz Ordinario dessa Vil- 

la Antonio Manoel de Andrade. 

          Deus guarde aVossa Senhoria Rio 20 de Março de1793. 

                                      Conde de Rezende 85 

Senhor Coronel Governador daIlhadeSanta 

Catharina Manoel Soares Coimbra. 

                                                
44 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 406” (número este que foi corrigido).  
Na margem superior à direita, há o número “4” a lápis. 
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05, ||5r.||, ||5v.||  

OFÍCIO (cópia) do vice-rei conde de Resende ao juiz ordinário 

Antonio Manoel de Andrade e aos demais oficiais da câmara da Ilha 

de Santa Catarina, advertindo-os sobre a medição e quantidade das 

terras de sesmaria. Ainda exige que o juiz sirva de exemplo e que 

passe a acatar as recomendações e ordens que lhe foram dadas 

anteriormente. Rio de Janeiro. 20 de março de 1793. Cópia feita pelo 

oficial maior da secretaria, José Pereira Leão. as: José Pereira Leão. 

2p. 
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||5r.|| < [C]opia > 

Sendo-me45 prezente os estranhos, e injustos procedimentos, 

que Vossa Merce na qualidade de Iuiz Ordinario, Prezidente dessa Cama- 90 

ra tem praticado, para arrogar asi o direito defazer medir, ede- 

marcar as terras dadas de Sesmaria, depois de receber a mi- 

nhaCarta, em que selhe determinava oque se devia obrar a  

este respeito, os naõ posso deixar de estranhar-lhe, e de lhe 

dizer ao mesmo tempo, se abstenha logo de os praticar, por  95 

ser o contrario doque na mesma Carta lhe determinava. 

 Nella só ordeney aessa Camara pelos termos mais claros, 

eperceptiveis, que sendo-lhe aprezentados da qui em diante 

os requerimentos, que se me fizessem, sobre terras de Sesmaria, 

que naõ devem exceder aquantidade deterreno, que permi- 100 

tem as Reaes Ordens, eestando ella informada deque as 

mesmas terras, que se me requeriaõ, seachavaõ devolutas, 

ordenariaõ as partes as fizessem logo medir, e demarcar 

judicialmente, elhe aprezentassem os Auttos da Medi- 

çaõ, para com elles me darem as suas Informaçoens, por 105 

ser este o unico meyo, que havia, para se evitarem as confu- 

zoens, que athê aqui setem sempre experimentado a este 

respeito 

            Daqui se segue que sendo isto oque taõ somente 

determiney nadita Carta, era só oque VossaMerce devia praticar, 110 

enaõ os excessos da perturbaçaõ, que tem cauzado com a  

qual traz já enredado naõ só aesse povo, mas ainda aoz 

mesmos Tribunaes, pelo que sefazia digno da maiz seve- 

ra demonstraçaõ, para servir de exemplo aos mais, aqual 

deixo por hora de praticar, athe ver se depois desta minha 115 

advertencia, se abstem de continuar nos estranhos, e abomi- 

        naveiz  

                                                
45 Na margem superior à direita, há o número “5”, a lápis. 
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||5v.|| [[eabominaveis]] procedimentos, que tem praticado. Deos 

guarde a VossasMerces Rio 20,, de Março de1793 = Conde 

de Rezende = Senhores Iuiz Ordinario Antonio Mano- 120 

el deAndrade, eOfficiaes da Camara da Ilhade  

Santa Catharina 

Estâ conforme.                         OOfficial Mayor da Secretaria no impedimento 

                                                  de molestia do Secretario do Estado. 

                                                                     Jozê Pereira Leão 125 
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06, ||6r.|| 

OFÍCIO (cópia) do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira 

e Lucena, informando-o sobre o recebimento do tabuado para o soalho 

da sé velha, assim como atribuindo responsabilidade do tabuado ao 

capitão José Luiz da Mota. O ajudante das ordens encerra o ofício 

saudando os familiares do governador. Rio de Janeiro. 22 de março de 

1793. Ofício revisto e rubricado pelo governador Manoel Soares 

Coimbra. as.: Coimbra. 1p. 
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||6r.|| < Copia > 

Meu 46 Amigo, eSenhor. [espaço] Em cartas de11,, e16,, 

de Ianeiro do prezente anno, me participa VossaSenhoria a remesa 

das 5,, duzias de taboado que de ordem deSua Excelencia VossaSenhoria  

mandou aprontar nesa Ilha, para soalho daSé Velha,  130 

de cujo taboado tomou conta o Capitaõ Iozé Luiz da Mo=  

ta, o qual áde mandar satisfazer aVossaSenhoria oseu importe, a= 

sim como aquí  áde pagar oseufrete. [espaço] Em outra 

ocaziaõ escreví aVossaSenhoria com mais extençaõ, e no em quanto 

continue-me VossaSenhoria o obzequio de recomendar-me áSenhora 135 

Dona Aniceta, muito minhaSenhora eaos Senhores seus filhos. 

Fico pronto paraservir aVossa Senhoria com omaior gosto, pois sou_ 

DeVossaSenhoria _  Muito seu obrigadissimo efiel Amigo _  Gaspar Iozé  

de Matos Ferreira, e Lucena. _ Rio de Ianeiro 22 de Março 

de1793 _                          140 

         Está Conforme                          

               Coimbra 

                                                
46 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 407”. Na margem superior à direita, 
há o número “6” a lápis. 
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07, ||9r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao coronel governador Manoel Soares Coimbra, solicitando 

que envie imediatamente a carta inclusa do vice-rei ao marechal 

governador do continente do Rio Grande. Rio de Janeiro. 10 de maio 

de 1793. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena. 1p. 
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||9r.|| Logo47 queVossa Senhoriareceber esta faráSahir por Parada na 

forma do Costume, aCarta incluza do Illustrissimo, e ExcelentissimoSenhor Conde 

ViceRey, para o Marechal Governador doContinente doRio 145 

Grande. Deoz Guarde aVossa Senhoria Salla a10 de Mayo de  

1793 

Senhor Coronel Governador              Gaspar Ioze deMattos Ferreira eLucena 

ManoelSoares Coimbra _                                   Ajudante das Ordens 

                                                
47 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 409”. Na margem superior à direita, 
há o número “9” a lápis. 
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08, ||10r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, acompanhando o requerimento enviado pelo mestre 

da sumaca Joaquim José da Silva. Rio de Janeiro. 29 de junho de 1793. 

as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena. 1p. 
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||10r.|| Senhor 48 Ioaõ Alberto deMirandaRibeiro. 150 

          Meu amigo eSenhor doCoração. [espaço] Remeto o requerimento 

incluzo que Ioaquim Iozé daSilva Mestre daSumaca Senhora doBom Suceso, 

eBom Iesus, fez aSua Excelencia emque requer Licença depoder comprar nesa 

Ilha aquele numerode alqueýres defarinha que prefaça aquantia de du 

zentos secenta etantos mil reis que ahý selhedeve. [espaço] Hé omesmo Senhor  155 

Servido conceder-lhe Licença para duzentos alqueyres taõ sómente, o que  

lhepartecipo para ficar nesa inteligencia. 

           Estimarey tenha saude edisponha daminha von 

tade como quem he seo 

Rio 29 de Iu=  160 

nho de 1793,, 

                             Obrigadissimo efiel Amigo  

      Gaspar49 Ioze de Mattos Ferreira eLucena 

                                                
48 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 410” . Na margem superior à direita, 
há o número “10” a lápis. 
49 Próximo à margem esquerda, junto ao início da assinatura, há a letra “à” a lápis. 
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09, ||11r.|| 

REQUERIMENTO do mestre da sumaca Joaquim José da Silva 

sobre um acordo de pagamento de dívida de um roceiro, assim como 

também pedindo permissão para fazer escala no porto e solicita a 

concessão de compra e de embarque de alqueires de farinha. s.a. s.d. 

1p. 
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||11r.||      Illustrissimo50 e Excelentissimo Senhor 

Diz Ioaquim Joze da Silva Mestre da 165 

Sumaca Senhora do BomSuccesso, eBomJezus, que elleSuplicante levou para  

SantaCatarina, eVillaNova o annopassado huapartida deFazenda, 

edella selhe está devendo ainda 260$ etantos reis, ecomo oCorres=  

pondente doSuplicante, lhe naõ podecobrar adita quantia, senaõ recebendo 

farinhas empagamento por assimser mais comodo aos ditos roceiros, 170 

eoSuplicante poder mais facilmente imbolçarse por este modo: cuja quantia lhe 

fas grandefalta pello naufragio que experimentou nabarra do  

RioGrande, aonde perdeo tudo, quanto possuia, eagora com auxi=  

lio deseoCunhado oCapitam do avizo, que proximamente veiodeLisboa  

aesteporto Joze dos Santos Lopes, comprouhuapequenaSumaca 175 

em aqual pertendeseguir ao RioGrande sendo este expediente do  

agrado deVossa Excelencia aquem reccorre para concederlhe afaculdade deque fa- 

zendo oSuplicante Escalla por aquelleporto, receber nelle aquelle numero 

d’alqueires que perfaça asua divida, ealguns mais, comque possa 

indammizarse dos perjuizos, que temsoffrido, para por este modo 180 

poderregresarse aLisboa, aondeexiste asuaCaza, efamilia, 

por tanto 

                            Pede Vossa Excelencia sejaservido mandar que 

                            oGovernador daJlha deSanta Catarina lhe naõ ponha 

                            impedimento ao embarque da=quelle numerode  185 

                            alqueireS que Vossa Excelencia forservido concederlhe, de quem 

                                                           EsperaReceberMerce = 

                                                
50 Na margem superior à direita, há o número “11”,  a lápis. 
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10, ||12r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, solicitando que reenvie três cartas ao marechal-de-

campo, governador do Rio Grande, para que este as entregue a seus 

destinatários. O ajudante de ordens comenta algumas notícias que 

circulam a respeito da saída do coronel governador Manoel Soares 

Coimbra da Ilha de Santa Catarina. Rio de Janeiro. 20 de agosto de 

1793. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena. 1p. 
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||12r.|| Senhor 51 Ioaõ Alberto de Miranda Ribeiro 

Meo Amigo eSenhor [espaço] As trez cartas que o Illustrissimo e 

Excelentissimo Senhor Conde Vice Rey expede para o Marechal deCam=  190 

po Governador do Rio Grande, para o Coronel Francisco Ioaõ Róssio, epara 

Coronel Vicente Ioze de Velasco Molina, Logo que o Mestre  

desta embarcaçaõ lhas entregar, as fará expedir por parada por hũ 

oficial inferior capaz aentregar aoSobredito Marechal Governador aonde 

quer que este estiver, para as fazer seguir os seos destinos 195 

 O Conhecimento das Farinhas que doRio deSaõ Francisco vierão re=  

metidas para os Armazens Reaes, omandei Logo entregar ao- 

Provedor da Fazenda Real 

 Sinto oincomodo que teve pela dilaçaõ da sua viagem, edeze=  

jo-lhe a continuaçaõ defeliz saude. 200 

 Correm por aqui vagamente algũas noticias a respeito dasahida 

de Manoel Soares Coimbra dessa Villa: espero da sua amizade 

que com toda asinceridade mediga tudo quanto se praticou, para quan 

do eu tenha ocaziaõ fazer-lhe os oficios de hũ bom Amigo. 

 Fico pronto para em tudo obzequialo com omaior gosto 205 

pois sou 

Rio 20,, de Agosto  

de 1793,, 

    Muito seo obrigadissimo efiel Amigo 

      Gaspar Ioze de Mattos Ferreira eLucena 210 

                                                
51 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 411” . Na margem superior à direita, 
há o número “12” a lápis. 
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11, ||13r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, informando que José Pereira Pinto recebeu ordens de 

Luis de Vasconcelos e Sousa para enviar uma remessa de pranchões. O 

ajudante de ordens informa ao governador interino que o antigo 

governador já havia mandado parte desses pranchões e solicita que os 

demais que ficarem prontos deverão ser remetidos no real trem da 

capital. Rio de Janeiro. 21 de agosto de 1793. as.: Gaspar Jose de 

Mattos Ferreira eLucena. 1p. 

 





  120 

 

||13r.|| Senhor 52 Ioaõ Alberto de MirandaRibeiro 

Meo Amigo eSenhor [espaço] Ioze Pereira Pinto conforme 

a ordem que recebeo do Excelentissimo Senhor Luiz de Vasconcelos eSouza man=  

dou aprontar nessa Ilha huã porçaõ de pranchoens para serem 

remetidos aoReal Trem desta Capital. [espaço] Manoel Soares 215 

Coimbra fez remessa de parte deles: todos os mais que se-  

acharem prontos OrdenaSua Excelencia que com a maior brevidade sejaõ 

remetidos ao mesmo Trem, oque eu assim lhe participo com= 

a maior recomendaçaõ por serem muito precizos. 

 Fico pronto para oobzequiar, eservir em tudo pois sou 220 

Rio 21,, de Agosto de 

1793. 

      Muito seo obrigadissimo efiel Amigo 

      Gaspar Ioze deMattos Ferreira eLucena 

                                                
52 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 412” . Na margem superior à direita, 
há o número “13” a lápis. 
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12, ||19r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, solicitando que receba do mestre da corveta Nossa 

Senhora da Vitória a remessa de caixões e armamentos e que fique 

responsável pelos próximos carregamentos. Sala. 23 de setembro de 

1793. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena. 1p. 

 




