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||19r.|| Pelos53 Conhecimentos incluzos mandará receber deVicente 225 

Ioaquim de Macedo Mestre daCurveta Nossa Senhora daVictoria 

o constante dos mesmos, ficando aSeu Cuidado aremessa 

dos Caixoeñs em que vaõ os mesmos Armamentos, e mais 

aprestos, assim como tambem os outros em que tem hido mais 

Armamentos, especialmente huñs defexadura, afim deque 230 

nos mesmos se vá Continuando a fazer remessa doque ainda 

está parahir. Sala a 23 de Setembro de1793 

Senhor TenenteCoronel Governador Interino    Gaspar Ioze deMattos Ferreira eLucena 

Ioaõ Alberto de MirandaRibeiro__                                        Ajudante das Ordens 

                                                
53 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 414”. Na margem superior à direita, 
há o número “19” a lápis. 
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13, ||20r.||  

AVISO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, ordenando em nome do vice-rei conde de Resende o 

transporte de alguns soldados do regimento de Estremós para a Ilha de 

Santa Catarina e suas incorporações às respectivas companhias, assim 

como no assentamento de praça de Ignacio dos Santos. Sala. 22 de 

outubro de 1793. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena.1p. 
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||20r.|| NoBergantim54 por invocaçaõ Nossa Senhora da Conceiçaõ, e  235 

Saõ Francisco de Paula de que hé Mestre Luiz Gomes de OLiveira se  

transportaõ para essa Ilha os Soldados do Regimento de Estremós 

Ioze de Souza Henrique, Ioze Ignacio Marim, e Mano=  

el Iacinto, os quaes mandará VossaMerce encorporar às suas respecti=  

vas Companhias, que assim o Ordena o Illustrissimo e Excelentissimo Senhor Con= 240 

de Vice Rey. 

 Por ordem do mesmo Senhor remeto a VossaMerce nadita em=  

barcaçaõ opaizano Ignacio dosSantos para VossaMerce lhe mandar 

assentar praça no Regimento dessa Ilha. [espaço] Deus Guarde a VossaMerce 

< Post Scriptum> [espaço] Salla a 22,, de Outubro de 1793,, 245 

< O Paizano Ignacio dosSantos naõ 

vai nesta ocaziaõ_ >  

Senhor Tenente Coronel Ioaõ  Gaspar Ioze deMattos Ferreira eLucena 

Alberto de Miranda Ribeiro                 Ajudante das Ordens 

                                                
54 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 415” . Na margem superior à direita, 
há o número “20” a lápis. 
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14, ||21r.|| 

AVISO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro a ordem dada pelo vice-rei conde de Resende de 

assentamento de praça de 13 soldados no regimento de Estremós. Rio 

de Janeiro. 28 de outubro de 1793. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira 

eLucena. 1p. 
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||21r.|| Por 55  Ordem do Illustrissimo e ExcelentissimoSenhor Conde Vice Rey remeto       250 

aVossaMerce 

naSumaca por invocaçaõ Nossa Senhora doRozario, eSão Ioaõ Baptis_ 

ta de que he Mestre Caetano Joze da Rocha hũ Cabo, hũ Tam=  

bor, etreze Soldados do Regimento de Artilharia que constaõ das- 

guias juntas para VossaMerce lhes mandar assentar praça noRe= 255 

gimento de Estremós. [espaço] Deus Guarde a VossaMerce Rio 28,, de Ou= 

< Post Scriptum> [espaço] tubro de 1793,, 

< Nesta ocazião remeto opaizano Ignacio 

dosSantos por ordem deSua Excelencia para VossaMerce lhe- 

mandar assentar praça noRegimento dessa 260 

Ilha >  

Senhor Tenente Coronel Joaõ   Gaspar Ioze deMattos Ferreira eLucena 

Alberto de Miranda Ribeiro                Ajudante das Ordens 

                                                
55 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 416” . Na margem superior à direita, 
há o número “21” a lápis.  



  127 

 

15, ||23r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, informando que comunicou ao vice-rei conde de 

Resende que os armamentos foram entregues naquela Provedoria e que 

estão por vir seis pranchões. Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 1793. 

as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena. 1p. 
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||23r.|| Senhor 56 Ioaõ Alberto de Miranda Ribeiro 

Meo Amigo eSenhor [espaço] Participei ao Illustrissimo e Excelentissimo Senhor 265 

Conde Vice Rey terem sido entregues nessa Provedoria os Arma=  

mentos, e mais aprestos que da qui foraõ remetidos, como taõ bem 

virem para oReal Trem desta cidade seis pranchoens, aonde fi=  

cão entregues, eda mesma forma os caixoens varioz que se re= 

colheraõ nos Competentes Armazens. 270 

 Deus Guarde a VossaMerce muitos annos. Rio 5,, de Dezembro de1793. 

     Gaspar Ioze de Mattos Ferreira eLucena 

                                                
56 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 418”.  
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16, ||24r.|| 

CARTA do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, saudando-o por ter melhorado de sua doença e para 

dar sua opinião sobre alguns assuntos pessoais. Rio de Janeiro, 05 de 

dezembro de 1793.  as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena. 1p. 
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||24r.|| Senhor 57 Ioaõ Alberto de Miranda Ribeiro 
Meo Amigo eSenhor. [espaço] Tive ogosto de receber asua carta, que me encheo 
de satisfaçaõ pelas noticias do seo melhoramento; mas ao mesmo tem= 275 
po me vejo na precizaõ de dizer-lhe que para mim sefázem desnecessari- 
as as expressoens de que se serve para me certificar da sua amizade 
por que sempre lhe fiz, efaço toda ajustiça que me merece; e ainda 
quando naõ houvesse a circunstancia da sua grave molestia, era bastante  
que eu considerasse opezo da prezente conjuntura, para supor pouco todo 280 
otempo para o empregar nas obrigaçoens doseo cargo; epor este motivo 
Longe de entrar neste assumpto no menor reparo, dezejo persuadilo, 
que em qual quer tempo, eocaziaõ as suas expressoens medeveraõ amesma 
estimaçaõ. 
 Noque VossaMerce me diz a respeito deSua Excelencia me parece que nesta oca= 285 
ziaõ lhe será entregue huã carta, que porá oseo espirito em maior 
des afogo. 
 Emquanto ao sistema que tem seguido de naõ mostrar asua inclina= 
çaõ afavor depessoa alguã, eu naõ só olouvo, eaprovo, mas até lhe=  
rogo como seo Amigo que onaõ perca de vista, por ser este omeio que 290 
unicamente alcanço ser util aquem governa, para se izentar deacu=  
mulaçoens, e imposturas. 
 Agradeço-lhe a attençaõ que lhe tem merecido as pessoas que lhe tem aprezenta- 
do cartas minhas, porem devo prevenilo que as minhas rogativas sempre saõ funda- 
das no cazo de haver justiça, esendo possivel, por que faltando qual quer 295 
destas circunstancias naõ deve prevalecer omeo empenho, por naõ ser da 
minha intençaõ concorrer para que os meos inimigos, quanto mais os meos Ami= 
gos tenhaõ omenor incomodo. 
 OPagamento dos Soldos doSargento que foi em sua Companhia está determinado, 
esó falta huã Procuraçaõ que já sepedio ao mesmo Sargento sem aqual naõ 300 
pode ser pago. 
 Fico pronto para oservir com omaior gosto, pois sou 
[Rio] 5,, de Dezembro de   Dos seos Amigos obrigadissimo efiel 
[17]93,, 
< Post Scriptum 305 
[Re]ceba huã grande recomendaçaõ do Excelentissimo Senhor 
[Con]de Dom Luiz >  
      Gaspar Ioze de Mattos Ferreira eLucena 

                                                
57 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “[Numero] 419”. 
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17, ||26r.|| 

CARTA de Albino dos Santos Pereira ao tenente-coronel governador 

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, pedindo que seu irmão, o 

frei Luiz, continue a receber o benefício de mantimentos e dinheiro. 

Rio de Janeiro. 19 de dezembro de 1793. as.: Albino dos Santos 

Pereira. 1p. 
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||26r.|| Senhor 58 Ioaõ Alberto de MirandaRibeiro 

Muito meuSenhor daminha Veneraçaõ. [espaço] Recebi 310 

adeVossaSenhoria aque naõ respondi prompto, por menaõ Ser pos- 

sivel, o que agora faço.[espaço] Agradeço emilvezez lhe-  

fico obrigado pelo seu obzequio dispendido afavordemeu Ir- 

maõ Frei Luiz, edenovo lheSuplico obeneficio delhehir 

fazendo aos poucoz embolçar dosSoldos que tem vensido, 315 

porque alemdesse pobreFrade Sesustentar, Suprir ameuSobrinho 

Manoel Iozé Diaz, tambem eupartecipo dasSobras quando 

Succede havelaz. [espaço] Emquanto aoferta dealgunz mantimentoz 

eu anaõ dispensaradesde Logo, pela grande precizaõ, ealiaz 

utilidade que isso Cauza, porem como pelos diterioz desse Povo, 320 

no tempo de Coimbra, fez queSua Excelencia meordenace o parar com- 

o recebimento desses generoz, mehé precizo Consultar denovo 

aomesmo Senhor, fazendo lhe Ver asua Carta, ecomo ainda 

meconservo doente, Suposto que comtençaõ desahir breve: Logo 

queSaya Cumprirey o quedevo, e aVizarey aVossaSenhoria. 325 

 Eulhe apeteço amaiz VigorozaSaude, elheSu- 

plico, que emcouza algũa, naõ poupe VossaSenhoria o meudezejo que  

todo hê deempregarme no SeuServiço.  Deus guarde aVossaSenhoria muitos anos 

Rio 19,, de Dezembro de1793 [espaço] De Vossa Senhoria 

    Verdadeiro amigo eobrigadissimo Subdito 330 

       Albino dos SantosPereira 

                                                
58 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 421”. 
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18, ||27r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, comunicando a informação passada ao vice-rei 

conde de Resende sobre as mudanças de praças e de regimentos de 

alguns soldados e sobre o carregamento de alqueires de farinha 

pertencentes aos lavradores da vila do Rio São Francisco. Rio de 

Janeiro. 19 de dezembro de 1793. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira 

eLucena. 1p. 
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||27r.|| Senhor59 Ioaõ Alberto deMirandaRibeiro 

Meo Amigo eSenhor [espaço] Puz na Prezença deSua Excelencia a sua carta 

em que me participa ficarem com praça no Regimento de Estremos as quin- 335 

ze praças do Regimento de Artilharia como taõ bem ficarem encorporados 

as 4,, Companhias os trez Soldados pertencentes aos mesmo Regimento.  

 Foi remetido aProvedoria daReal Fazenda o conhecimento dos 

2$585,, alqueires de Farinha pertencentes aos Lavradores doRio de  

Saõ Francisco, que vieraõ no Bergantim por invocaçaõ oSenhor Iezus 340 

do Bom fim. 

 Fico pronto para tudo oque for doseo Serviço, pois sou 

Rio 19,, de Dezembro de 

1793.   

     Dos seos Amigos omais obrigadissimo 345 

     Gaspar Ioze de Mattos Ferreira eLucena 

                                                
59 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 422”. 
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19, ||28r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, informando sobre o recebimento das cartas e dando 

parecer favorável à solicitação de baixa pedida pelo próprio cabo 

Joaquim Jozé da Veiga. Rio de Janeiro. 02 de janeiro de 1794. as.: 

Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena. 1p.  
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||28r.|| Senhor60 Ioaõ Alberto de Miranda Ribeiro 

Tenho recebydo as Suas Cartas de 22 de Novembro, e  

5 de Dezembro proximo passado, a Companhando huma os  

Pranxoins de Paroba, que remetia pertencentes a Sua Magestade e outra 350 

Com a bocetinha das Perolas, que tudo fiz Emtregar aquem pertencia 

 Pela Carta incluza do Cabo Ioaquim Ioze da Veiga, lhe  

Faço ver ajusta rezaõ Com que pertende baixa, e Espero Mere 

cer-lhe este beneficio, quando Sejaõ Certas as Circunstancias por 

que a requer; e aLem disto, tendo Merecimentos, para Se lhe fazer agra 355 

ça que pertende doSeo favor, Noqual fico Esperansado, Naõ 

avendo incomveniente; Como deixo dito. 

 Desejo lhe a mais Vigoroza Saude, e iguais Felicidades 

para dar me muitas oCazioins de oServir Como Seo. 

Rio 2 de Ianeiro 360 

de 1794 

      Omais obrigadissimo efiel Amigo 

      Gaspar Ioze de Mattos Ferreira eLucena 

                                                
60 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 423”. 
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20, || 29r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, comunicando o recebimento das cartas que 

acompanhavam os pranchões na sumaca do Sacramento. Rio de 

Janeiro, 03 de janeiro de 1794. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira 

eLucena. 1p. 
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||29r.|| Senhor 61 Ioaõ Alberto de Miranda Ribeiro 

Receby A Sua Carta de 14 de Dezembro proximo 365 

passado, a qual a Companhava os dous Pranxoins, que re 

meteo naSumaca Sacramento, os quais, Comforme A Ordem 

deSua Excelencia, Mandei Entregar Aonde pertenciaõ. 

 Estimarei muito Esteja Naposse daSua Antiga 

Saude, para dar-me o gosto Com que dezejo Empregar-me Nas Suas 370 

determinaçoins, porque Sempre Seberei62 mostrar lhe que Sou  

      Muito seo obrigadissimo Amigo 

Rio 3 de Ianeiro 

de 1794 

     Gaspar Ioze de Mattos Ferreira eLucena 375 

                                                
61 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 424”. 
62 “Seberei” por “Saberei”. 
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21, ||30r.|| 

AVISO do ajudante de ordens ao tenente-coronel governador interino 

João Alberto de Miranda Ribeiro, ordenando em nome do vice-rei 

conde de Resende, Dom Luiz, a remeter dois soldados do regimento de 

Moura para o assentamento de praça na Ilha de Santa Catarina. Rio de 

Janeiro. 09 de janeiro de 1794. Aviso assinado pelo ajudante de ordens 

em nome do conde de Resende, Dom Luiz. s.a.1p. 
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||30r.|| Por 63 Ordem do Illustrissimo eExcelentissimoSenhor Conde ViceRey, remeto 

na CurvetaPortoSeguro, de que hé Mestre Francisco daCos=  

ta, dois Soldados Ioaõ Vieira, eViturino Iozé que foraõ do  

Regimento de Moura paraVossaMerce lhe mandar Sentar pra=  

ça noRegimento dessa Jlha, o que partecipo aVossaMerce em ob=  380 

servancia daOrdem do mesmo Senhor: Deos guarde 

aVossaMerceSala a 9 de Janeiro de1794 

   Conde de Rezende Dom Luiz 

       Ajudante das Ordens 

Senhor TenenteCoronel, eGovernador Interino 385 

Ioaõ Alberto de MirandaRibeiro_ 

                                                
63 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 425”. 
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22, ||32r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, informando sobre a entrega de quatro pranchões que 

estes ficarão recolhidos no trem de Sua Majestade. Rio de Janeiro. 16 

de janeiro de 1794. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena. 1p. 
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||32r.|| Senhor 64 Ioaõ Alberto de MirandaRibeiro  

 Meo Amigo eSenhor do Coracaõ. [espaço] O Mestre Ioze 

Ignacio Xavier da Galera Nossa Senhora do Rozario, eSam Rafael 

entregou nestaCidade quatro Pranxoeñz que constaõ do Recibo 390 

que semeaprezentou; os quaes ficaõ recolhidos no Trem deSua  

Magestade. 

 Dezejo lhe assistahumavigorozaSaude, eque  

medé occazioenz delhe mostrar que sou  

Rio 16 de Janeiro 395 

de 1794,, 

      Muito seo obrigadissimo efiel Amigo 

      Gaspar Ioze de Mattos Ferreira eLucena 

                                                
64 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 427”. 


