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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”. 
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23, ||33r.|| 

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 a 

entrega do abarracamento a ser feita na provedoria da real fazenda. 

Sala. 16 de janeiro de 1794. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira 

eLucena.1p. 
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||33r.|| Por 65 Ordem do Illustrissimo eExcelentissimo Senhor CondeViceRey, remetto 

no Bargantim Senhor do Bom fim, de quehé Mestre Francisco 400 

Joze daSilveira, o aBarracamento que consta do Conhecimento 

junto, para Vossa Merce omandar entregar naProvedoria daReal 

Fazenda. [espaço] Deus guarde aVossa Merce [espaço] Salla a 16 de Janeiro 

de 1794,, 

Senhor Tenente Coronel e Governador Ioaõ     GasparIoze de Mattos Ferreira eLucena 405 

Alberto de MirandaRibeiro        Ajudante das Ordens 

                                                
65 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 428”. 
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24, ||36r.|| 

CARTA do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, pedindo proteção ao seu amigo Leandro José de 

Araújo, enquanto este estiver na Ilha de Santa Catarina. Rio de Janeiro. 

31 de janeiro de 1794. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena. 

1p. 
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||36r.|| Senhor 66 ThenenteCoronel Ioaõ. AlbertodeMiranda Ribeiro 

Meo amigo. [espaço] Leandro Jo= 

ze de Araujo do Rio deSaõ Francisco achasse em cum=  

bido departiculares dehum Sugeito desta aquem esti=  410 

mo, edezejo omaior bem, e agora aviza lhesucede nessa 

Villa certos trabalhos deque serreceia, sobre os quaes vou ro= 

garlhe queira protegelo emtudo quanto lhefor pos= 

sivel nacerteza de que portodo obeneficio eu lhefica= 

rei muito obrigado, pois naõ. dezejo elle tenha 415 

perjuizo. [espaço] Para tudo quanto poder prestar=  

[[tar]]lhe fico muito prompto. [espaço] Deus oGuarde muitoS  

annos como lhedezeja 

      Seo amigO emuito zelador 

Rio de Ianeiro 31 de  420 

Ianeiro de1794. anos 

      Gaspar IozedeMattos Ferreira eLucena 

                                                
66 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 431”. 
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25, ||37r.|| 

AVISO do ajudante de ordens ao tenente-coronel governador interino 

João Alberto de Miranda Ribeiro que por ordem do Conde de 

Rezende, Dom Luiz, o governador dê destino aos seus pertences 

pessoais que chegam à Ilha através de Jozé Antonio dos Reis. Rio de 

Janeiro. 08 de fevereiro de 1794. Aviso assinado pelo ajudante das 

ordens em nome do conde de Resende Dom Luiz. s.a. 1p.  
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||37r.|| DoConhecimento67 incluzo veráVossa Merceter recebido na  

Provedoria daReal Fazenda destaCidade Iozé Anto= 

nio dosReis Mestre daCurveta Nossa Senhora daPiedade que  425 

fás Viagem para essa Ilha; hum Altar Portatil com todos 

os Seus pertences, oqual remeto aVossaMerce por Ordem do Il= 

lustrissimo, eExcelentissimoSenhor CondeViceRey, para ter odestino que VossaMerce 

reprezentou ao mesmoSenhor Deus guarde aVossaMerceSala 

a8 deFevereiro de1794 430 

Senhor TenenteCoronel e Governador Interino          Conde de Rezende Dom Luiz 

Ioaõ Alberto de Miranda Ribeiro_           Ajudante das Ordens 

                                                
67 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 432”. 
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26, ||38r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, solicitando que este envie imediatamente a carta do 

vice-rei conde de Resende ao marechal do Rio Grande. Rio de Janeiro. 

21 de fevereiro de 1794. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena. 

1p. 
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||38r.|| Senhor 68 Joaõ Alberto de Miranda Ribeiro  

Meo Amigo eSenhor [espaço] A carta incluza deSua Excelencia  

para o Coronel Vicente Joze de Velasco afará expedir 435 

com toda abrevidade esegurança por parada ao Marechal 

Governador do Continente do Rio Grande 

 Sobre aultima carta que me escreveo pela resposta de  

Sua Excelencia verá que foi entregue ao mesmo Senhor 

 Fico pronto para oseo serviço como quem he 440 

Rio 21,, deFevereiro de  

1794,, 

     Omais obrigadissimo efiel Amigo 

     Gaspar Ioze deMattos Ferreira eLucena 

                                                
68 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 433”. 
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27, ||39r.|| 

CARTA do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, para que atenda aos pedidos que Antonio Nascentes 

Pinto lhe solicita em carta anexa, assim como também solicita que 

envie o escravo do mesmo senhor com segurança para o Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro. 19 de março de 1794. as.: Gaspar Jose de 

Mattos Ferreira eLucena. 1p. 
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||39r.|| Senhor 69 Ioaõ Alberto de Miranda Ribeiro 445 

Meo Amigo eSenhor doCoraçaõ. [espaço] Antonio Nascentes Pin=  

to dequem sou Amigo, me pede para que lhe remeta a carta incluza, 

elhe recomende oparticular que nela expoem. [espaço] Espero da sua a- 

mizade ofavor de me remeter a mim o escravo do mesmo Nascen= 

tes que se acha nessa Vila, com toda asegurança preciza para eu  450 

lho mandar entregar. 

 Tenho recebido alguãs cartas suas, ás quaes responderei 

com mais vagar, esocego. 

 Dezejo-lhe amelhor Saude, e ter ogosto de mostrar que 

com toda asinceridade sou 455 

Rio 19,, de Marco de 

1794 

< Post Scriptum                 Omais obrigadissimo efiel Amigo 

As cartas incluzas as expedirá por  

Parada para o Continente doRio Grande que  460 

assim o Ordena Sua Excelencia > 

      Gaspar IozedeMattos Ferreira eLucena 

                                                
69 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 434”. 
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28, ||43r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, informando e parabenizando a remessa de dinheiro 

expedida pelo vice-rei à Ilha de Santa Catarina para as despesas da 

tropa. Rio de Janeiro. 17 de julho de 1794. as.: Gaspar Jose de Mattos 

Ferreira eLucena. 1p. 
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||43r.|| Senhor 70 Ioaõ Alberto de Miranda Ribeiro 

Meo Amigo eSenhor do Coraçaõ. [espaço] A prezente ocaziaõ hé bem dig- 

na de lhe dirigir os meos parabens, naõ só pela remessa dos quatro  465 

contos de reis que o Illustrissimo eExcelentissimo Senhor Conde Vice Rey manda expedir 

para essa Ilha, como taõ bem pela certeza de ter omesmo Senhor 

estabelecido que todos os trez mezes se remeta huã igual quantia, 

com cuja providencia vivirá essa Tropa em maior dezafogo. 

 Tenho recebido varias cartas suas com aquele gosto que deve 470 

supor da minha fiel amizade [espaço] OTenente Manoel Francisco da Costa 

recomendado seo, será omesmo que lhe comunique oque aseo res- 

peito pratiquei. 

 Agradeço-lhe a remessa das Cartas doSenhor Marechal  

de Campo Governador do Rio Grande, e alguãs suas que tenho rece= 475 

bido, tem sido imediatamente entregues aquem pertenciaõ. 

 Dezejo-lhe amais constante saude, e repetidas ocazioens 

emque mostre asinceridade do meo afecto, efiel amizade,  

equanto prezo ser 

Rio 17,, de Iulho 480 

de 1794 

< Post Scriptum                        Omais obrigadissimo efiel Amigo  

As cartas para o Continente do  

Rio que lhe remeto, rogo-lhe 

sua expediçaõ por parada.> 485 

      Gaspar Ioze deMattos Ferreira eLucena 

                                                
70 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 438”. 



  155 

 

29, ||45r.|| 

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 de duas cartas que 

acompanhavam remessa de pranchões e de uma boceta de pérolas. Rio 

de Janeiro. 14 de agosto de 1794. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira 

eLucena.  1p. 
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||45r.|| Senhor71 Ioaõ Alberto de Miranda Ribeiro  

 Receby as Suas Cartas de 3 de Iulho, e as reme 

ssas deque Meavizava nelas de dous Pranxoins, e huma 

Boceta de Perolas, eassim Mais outra de 16 do dito Mez, aque  490 

aCompanhavaõ dous Pranxoins, que tudo fiz Entregar 

Aonde pertencia Com forme A Ordem deSua Excelencia 

 Dezejo A Sua boaSaude, eque Mede o Ca 

zioins de mostrar lhe o quanto Sou 

      Muito seo obrigadissimo efiel Amigo 495 

Rio 14 deAgosto 

de 1794 

      Gaspar Ioze de Mattos Ferreira eLucena 

                                                
71 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 440”. 
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30, ||46r.|| 

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 de duas cartas e de 

uma pequena boceta de pérolas. O ajudante das ordens solicita que o 

governador proteja o seu afilhado Joze Luiz do Livramento. Em nome 

do vice-rei conde de Resende concede licença ao capitão Manuel de 

Andrade para ir à Corte. Rio de Janeiro. 20 de agosto de 1794. as.: 

Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena. 1p. 
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||46r.|| Senhor 72 Ioaõ Alberto deMirandaRibeiro 

 Meu Amigo eSenhor do Coraçaõ Fico Entregue da 500 

Sua Carta de 5 deAbril, e da pequena Boceta de Pero 

las, que lhe remeteo o Comandante do Rio deSaõ Francisco daqual Fiz 

Entrega aSua Excelencia Tambem fico de posse deoutra Car  

ta de10 dodito Mez, Emque Me recomenda oSeu afilhado 

Ioze Luiz do Livramento, a quem tenho muito Na minha Lembrança por  505 

Ser peçoa daSua proteçaõ, para praticar a respeito dele a  

quilo deque Se faz digno oSeu Merecimento, e a boa Amizade 

que lhe mereço 

 Estimarei a brevidade da remessa das Cartas 

para oSenhor Marechal, Naõ tanto pelas Minhas, Como pela de 510 

Sua Excelencia, Naqual pede aodito Senhor Marechal aSemente do Li 

nho, e Seacazo ahi Se emcontrar alguma, e a remeter aSua Excelencia  

Estimará muito oSeu obzequio 

 Sua Excelencia Consede Licença ao Capitam Manoel de Andra 

de73 deAlmada para Vir Aesta Cidade Conformandose Com 515 

oSeu parecer, eEu Estimarei muito ele o Consiga, a fim de de 

Ligenciar os particulares que omotivaõ Aesta jornada 

 Eu lhe dezejo todas as felicidades Naposse damais 

perfeita Saude Como quem prezaSer 

Rio 20 deAgosto  520 

de 1794       Omais obrigadissimo efiel Amigo 

      Gaspar Ioze de Mattos Ferreira eLucena 

                                                
72Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 441”. 
73 Na margem esquerda, junto ao início desta linha, há um “X” a lápis.  
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31, ||47r.|| 

CARTA do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, solicitando a passagem do alferes Carlos dos Santos 

Barreto pela Ilha para dela seguir ao Rio Grande. Para que isso ocorra, 

o ajudante de ordens informa ao governador que enviará as cartas do 

vice-rei conde de Resende por meio do alferes, para que este consiga 

mais vantagens em sua chegada. Rio de Janeiro. 31 de agosto de 1794. 

as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena.  1p. 
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||47r.|| Senhor 74 Ioaõ Alberto de Miranda Ribeiro 

 Meu Amigo eSenhor do Coraçaõ. Nesta oCaziaõ Se 

rrecolhe o Alferes Carlos dos Santos Barreto, fazendo aSua digreção 525 

por essa Ilha, para dahi Seguir por terra para [o] Rio Grande; e por que  

dezejo pestar-lhe75 Aminha Amizade, procurando todos os meios, que Me fo 

rem possiveis; para ele Serregresar Á Sua Casa Sem Mayores incomodo[s] 

e despezas: Vou rogar-lhe, que, por me fazer favor, o queira atender, e Auxi 

liar Em tudo quanto lhe for possivel a beneficio dele; e me Lembro, que ome 530 

lhor Meio de o ajudar, Como Eu dezejo, he, dirigindo-o Com as cartas 

de Sua Excelençia que Vaõ para o Governador do Continente, porque Com este indulto de Pa 

rada lhe será Muito Comoda a jornada, e tambem Muito breve. 

 Estimarei Merecer-lhe Mais Este Obzequio, pelo qual, alem 

dos mais, Saberei Mostrar-lhe Em todo o tempo omeu fiel agrade 535 

cimento [espaço] Nesta Mesma oCaziaõ Creio, que respondo a todas a[s] 

Suas Cartas, que tenho recebido. [espaço] Eu lhe ofereço Aminha boa Von 

tade, dezejando-lhe todas as Felicidades Como quem preza Ser 

< Post Scriptum 

Este oficial he domeu Rejemento. 540 

efilho do Coronel Barreto, e conto dasua 

amizade opor em pratica oque peço a              Deste seo fiel 

beneficio do dodito official>                      eomais obrigadissimo Amigo 

Rio 31 de Agosto  

de 1794 545 

      Gaspar Ioze de Mattos Ferreira eLucena 

                                                
74 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 442”. 
75 “pestar-lhe” por “prestar-lhe”.  
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32, ||48r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens em nome do vice-rei conde de 

Resende, Dom Luiz, informando sobre o recolhimento de um sargento 

e de quatro soldados ao regimento da Ilha, vindos em diligência do 

real serviço. Sala. 03 de setembro de 1794. Ofício assinado pelo 

ajudante de ordens em nome do conde de Resende Dom Luiz. 1p. 
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||48r.|| Nesta76 ocaziaõ se recolhem aoSeuRegimento humSargento 

e4 Soldados que tinhaõ vindo emDeligencia doReal Serviço; os  

quaes Levaõ as Suas guias para Vossa Merce ver em thé quando 

foraõ moneciados pela FazendaReal desta Capital. 550 

Deus guarde aVossa MerceSala a 3 deSetembro de1794__ 

Senhor TenenteCoronel eGovernador Interino Ioaõ     Conde deRezendeDom Luiz 

Albertode MirandaRibeiro_     Ajudante das Ordens 

                                                
76 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 443”. 
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33, ||49r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, comunicando sobre o despacho de seu afilhado, 

Christovão Monis Barreto, do cargo de escrivão da ouvidoria. Informa 

também que o vice-rei conde de Resende não tomou os alqueires de 

farinha de José Joaquim da Silva e comunica sobre a entrega no real 

trem de pranchões que vieram na sumaca Nossa Senhora do Amparo. 

Rio de Janeiro. 23 de setembro de 1794. as.: Gaspar Jose de Mattos 

Ferreira eLucena. 1p. 
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||49r.|| Senhor77 Ioaõ Alberto de MirandaRibeyro - 

 Meu amigo, eSenhor doCoraçaõ. [espaço] Recebi as Suas Cartas de  555 

10, e 29 deIulho, e 7 de Agosto do prezente anno ás quaes res=  

pondo nesta ocazião. [espaço] Tenho o gosto de lhe participar que  

oSeu afilhado Christovaõ Monís Barreto foi despachado no  

Officio que pertendia deEscrivaõ daOuvidoria dessaVilla, 

tendo eu Cooperado para isso, oquanto esteve daminha parte, oque Sumamente 560 

estimey por ter tido mais esta ocaziaõ de lhe dar huã prova 

da minhafiel amizade [espaço]  FicoCerto doque me dis respeito aoTenente 

doRegimento dessa Ilha Alexandre Iozé deCampos noque tam=  

bem tenho grandeprazer em que fosse bemSatisfeito desta 

Cidade pois assim lhe mostro o muito apreço que me merecem as  565 

Suas recomendaçoeñs. [espaço] Aquí aprezentou nestaSala  

o Mestre daSumaca Santa Ana, eSão Jozé 600 Alqueires defarinha de Con= 

ta deJozeJoaquim daSilva, aqual Sua Magestade a naõ tomou por naõ 

precizar dela, oque lhe partecipo paraficar na inteligencia dodito 

Silvater executado aSuaOrdem. [espaço] Ficaõ entregues  570 

noReal Trem os quatro pranxoeñs que Vieraõ naSumaca 

Nossa Senhora do Amparo, Santo Antonio eAlmas deque hé Mestre Anto= 

nio Joaõ. [espaço]  Dezejo-lhe boaSaude, e que dispo=  

nha da minha Vontade naCerteza deque Sou Seu __ 

      Omais obrigadissimo efiel Amigo 575 

Rio a23 deSetembro             

de1794,, 

      Gaspar Ioze de Mattos Ferreira eLucena 

                                                
77 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 444”. 
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34, ||50r.|| 

AVISO do ajudante de ordens ao tenente-coronel governador interino 

João Alberto de Miranda Ribeiro que, por ordem do vice-rei conde de 

Resende, Dom Luiz, envie com a maior brevidade a carta ao 

continente do Rio Grande a ser entregue ao marechal-de-campo. Sala. 

30 de setembro de 1794. Aviso assinado pelo ajudante de ordens em 

nome do conde de Resende Dom Luiz. 1p. 
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||50r.|| O78 Illustrissimo e Excelentissimo Senhor Conde ViceRey hé servido orde=  

nar, que Logo que VossaMerce receber a carta incluza a faça expe=  580 

dir por parada com toda abrevidade para o Continente do Rio  

Grande, a entregar ao Marechal de Campo Governador do mes - 

mo Continente. [espaço]  Deos guarde aVossaMerce Salla 30,, deSetembro  

de 1794,, 

Senhor Tenente Coronel  Conde deRezendeDomLuiz 585 

Ioaõ Alberto de Miranda Ribeiro      Ajudante das Ordens 

                                                
78 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 445”. 
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35, ||51r.|| 

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 a remessa de uma boceta de pérolas e de dois 

pranchões. O ajudante de ordens informa que o ajudante Custódio 

Teixeira Pinto já se apresentou no Rio de Janeiro e também agradece o 

atendimento a seu afilhado Elias Vieira. Rio de Janeiro. 01 de outubro 

de 1794. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena. 1p. 

 





  168 

 

||51r.|| Senhor79 Ioaõ Alberto de Miranda Ribeiro 

Meu Amigo eSenhor do Coraçaõ  Tenho recebido as  

Suas Cartas, e as remesas que as a Companhavaõ do Boceti 

nha das Perolas, e os dous Pranxoins, Fazendo Logo entre 590 

gar, Conforme A ordem deSua Excelencia, Aonde pertencia 

 Aqui Seme aprezentou oSeu recomendado 

o Ajudante Custodio Teixeira Pinto, Sobre o qual ja falei oSua Excelencia, 

eEspero oatenda, Como tem feito Aos mais Officiais que dessa 

Ilha tem Vindo a esta Capital; eEu Menaõ, esquecerei 595 

Neste particular de Cumprir Com as obrigaçoins de bom 

Amigo, eSeu obrigado. 

 Agradeço lhe muito ter atendido Aomeu afilhado 

ELias Vieira, e oquanto Seinteresa EmSatisfazer-me Emtodas 

as o Cazioins, que procuro oSeus favores, o que lhe gratifico Com 600 

igual vontade 

 Nesta o Caziaõ Me parese que Sua Excelencia lhe reme 

te Carta para o Marechal, eSe forem algumas Minhas, de 

zejo Merecer lhe omesmo favor, que Com outras tem praticado 

 Estimarei toda aSua felicidade, porque lhede 605 

zejo Amais perfeita Saude ComoSeu 

Rio oprimeiro de Outubro  Omais obrigadissimo efiel Amigo 

de1794 

     Gaspar Ioze deMattos Ferreira eLucena 

                                                
79 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 446”. 


