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36, ||52r.|| 

CARTA do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, agradecendo e reconhecendo todos os favores 

prestados a ele. Rio de Janeiro. 08 de junho de 1796. as.:Gaspar Jose 

de Mattos Ferreira eLucena. 1p. 
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||52r.|| Senhor80 Joaõ Alberto de Miranda Ribeiro 610 

Meo Amigo eSenhor doCoraçaõ. [espaço]  Naõ perco esta 

ocaziaõ de renovar-lhe os votos da minha memoria, e do=  

meo reconhecimento aos favores, obzequios, edistinçoens  

que sempre tenho devido asua amizade, cuja con=  

fissão efectivamente farei como pede aminha obrigaçaõ. 615 

 Naõ lhe repito novidades por que de Lisboa naõ 

tem proximamente chegado Navios, que as contem; 

motivo por que taõ bem naõ consta ainda com cer 

teza para onde hé odestino do Excelentissimo Senhor Conde 

Dom Luiz no Posto do seo accesso 620 

 As relaçoens ou partes que seremetiaõ aSua Excelencia 

das embarcaçoens que entraõ nesse Porto, naõ hé 

precizo que continuem a vir, excepto se houver 

algũ motivo que seja precizo comunicalo ao mesmo 

Senhor 625 

 Dezejo asua saude, emostrar-lhe em toda a-  

ocaziaõ que prezo muito ser 

Rio 8,, deJunho 

de1796 

     Seo muito obrigadissimo efiel Amigo 630 

     Gaspar Ioze deMattos Ferreira eLucena 

                                                
80 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 447”. 
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37, ||53r.||, ||53v.|| 

AVISO do vice-rei conde de Resende, em nome de Sua Majestade, ao 

tenente-coronel governador interino João Alberto de Miranda Ribeiro, 

ordenando sobre a realização de uma descrição geográfica e 

topografia, bem como os limites com as capitanias vizinhas, as 

estradas de comunicação e possíveis mapas. Exige também dados 

populacionais e econômicos de Santa Catarina, inclusive informações 

sobre produtos para exportação e seus destinos, assim como instrui 

sobre uma relação detalhada das contribuições da população, das 

despesas administrativas, do estado, das tropas regular e auxiliar, das 

fortificações, munições e das propostas para promoções militares. Rio 

de Janeiro. 16 de maio de 1797. as.: Conde de Rezende. 2p. 
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||53r.|| Sua81 Magestade foi servida ordenar-me, que para fins muito importantes ao  
Seo Real Serviço, e utilissimos aos seos Vassalos, proceda logo ao exa- 
me circunstanciado de todos os objectos aqui annunciados, e dos mes- 
mos lhe remetta todas as informaçoens que podėr haver, seja em  635 
Relaçoens circunstanciadas, seja em Mappas individuados de- 
cada hũ dos mesmos objectos.[espaço] Em primeiro lugar a Descripçaõ Geo- 
grafica, eTopografica deste Governo, com a individuaçaõ dos Li- 
mites; e Confins com as outras Capitanias vizinhas, assim como  
das Estradas de comunicaçaõ actualmente estabelecidas para as= 640 
outras Colonias; e noticias dos Mappas Geograficos que existem des- 
teGoverno: [espaço] Em segundo lugar o estado dasua Povoaçaõ emBrancos, Ne- 
gros, ePardos em cada huã das Terras, Cidades, ou Lugares do- 
mesmo Governo, unindo-lhe a Nota dos Nascidos, Mortos, e Ca- 
zados, que ficarei obrigado a mandar todos os annos áSecreta- 645 
ria de Estado do Vltramar.[espaço] Em terceiro lugar aRelaçaõ a mais 
exacta que for possivel haver da qualidade, e quantidade dos Pro- 
ductos deste Estado, juntamente com a informaçaõ do que se ex- 
porta dos mesmos Productos; seja para o Reino, seja para os outros 
Dominios Vltramarinos, juntamente com a individuaçaõ dos Gene- 650 
ros, que do Reino se importaõ para esta Capitania; notando-se em- 
particular os que saõ Producçoens proprias de Portugal: Em quarto  
lugar, huã Relaçaõ muito circunstanciada de tudo oque os Povos pagaõ  
nesta Capitania, seja aoSoberano, seja para a Igreja e Culto publico 
da mesma, seja para as Despezas administrativas de cada lugar, 655 
ajuntando-lhe as Tabélas, ou Mappas das Rendas Reaes nos trez 
ultimos annos; havendo cuidado de especificar oque produziraõ em- 
bruto, eo que depois valeraõ liquidas, entrando para os Cofres Rea- 
es; ese estaõ arrendadas, ou saõ administradas: [espaço] Em quinto lugar, 
os Mappas, e Relaçoens muito circunstanciadas do que montou aDes- 660 
peza geral desta Capitania, com a miuda individuaçaõ dos Artigos de  
Despeza, quaes Exercito, Marinha, Administraçaõ da Justiça, Admi- 
nistraçaõ da Fazenda, aque se deve taõ ajuntar como huã obser= 
                vaçaõ  

                                                
81 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 448”. 
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||53v.||[[observaçaõ]] particular, se há Officios vendidos pela Fazenda Real:[espaço] Em sexto  665 
lugar, huã Relaçaõ muito circunstanciada do estado da Tropa Regu82= 
lar, e Auxiliar desta Colonia, da qualidade, e quantidade dos Offi=  
ciaes eSoldados, e do estado das Fortificaçoens, ePraças, e dos Petre= 
chos, e Muniçoens Militares; ajuntando-se, como observaçaõ, o A- 
vizo do que a Capitania necessita para asua defeza: Em setimo  670 
lugar, todos os annos se deve mandar àSecretaria de Estado a reno= 
vaçaõ das Propostas para Promoçoens Militares, que naõ houverem 
sido despachadas, e nas mesmas supprir as faltas, que ou  por mor- 
te, ou por Demissaõ podérem haver occorrido:[espaço] Em oitavo lugar, terei 
obrigaçaõ de remetter áSecretaria huã vez ao menos todos os annos 675 
as observaçoens que se poderem fazer, seja sobre novas culturas, que  
se possaõ introduzir neste Estado, seja sobre amelhoramentos da Fa= 
zenda Real, que possaõ procurar-se; seja sobre dar ao Comercio 
huã maior extençaõ 
 Estes saõ os artigos sobre os quaes tenho de procurar as ex= 680 
actas noticias que pedem agravidade da materia, e aparticular reco- 
mendaçaõ; que se me faz; porem necessitando eu de informaçoens par- 
ticulares de todas as dependencias desta Capitania, se faz indispen= 
savel, que VossaMerce sobre os mesmos artigos formalize os Mappas 
ou relaçoens com as notas assima recomendadas, e as remetta com- 685 
aquela brevidade que for mais possivel, afim de poder eu levar 
áReal Prezença deSua Magestade huã exacta, eindividual conta sobre 
este importantissimo negocio de que a Mesma Senhora foi ser- 
vida encarregar-me, ficando ao cuidado de VossaMerce remeter annu=  
almente as noticias que se recomendaõ 690 
  Deos guarde a VossaMerce Rio 16,, de Maio de 1797.   
      Conde deRezende 
Senhor Tenente Coronel Ioaõ Alberto 
de Miranda Ribeiro 

                                                
82 Na margem direita, ao final desta linha, há um “X” a lápis. 
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38, ||55r.|| 

AVISO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

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

um destacamento de 12 homens para reforçar a guarnição da Ilha de 

Santa Catarina e o  pagamento de soldados. Em post scriptum há uma 

liberação do salário do governador desde o dia em que assumiu o 

cargo. Rio de Janeiro. 24 de agosto de 1797. as.: Gaspar Jose de 

Mattos Ferreira eLucena. 1p. 
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||55r.|| Senhor83 Ioaõ Alberto de MirandaRibeiro 695 
Meo Amigo eSenhor do Coraçaõ. [espaço] Nesta ocaziaõ faz o Illustrissimo 
e ExcelentissimoSenhor Conde Vice Rey marchar para essa Ilha hũ Destaca- 
mento de 12[0]84 homens tirados dos Regimentos desta Praça com os seos 
Officiaes eOficiaes inferiores competentes, para reforçarem aguarni- 
çaõ dessa mesma Ilha, eVossaSenhoria dispor deles, como julgar 700 
conveniente. [espaço] Igual mente manda omesmoSenhor remetter 
aVossaSenhoria todos os generos, que constavaõ das relaçoens que VossaSenhoria 
lhe tinha remettido, eda mesma forma vai odinheiro  
competente para se pagarem os Soldos, que ultimamente  
tem faltado a essa Tropa. [espaço] Com este socorro, e aomesmo 705 
tempo com todas as outras providencias queSua Excelencia se propo= 
em adar eficaz mente conforme a Conjuntura, ejuntan= 
do-se atudo isto ogrande reforço da Esquadra, considero 
a Vossa Senhoria em todo odezafogo para praticar as suas dispozi= 
çoens, se a ocaziaõ opermittir. 710 
 Sobre a Ordem a respeito dos seos pagamentos ainda 
se naõ achaõ lançadas ascompetentes ordens, porque outros 
negocios de muita importancia tem ocupado as ideas deSua Excelencia, 
mas certifico-lhe que omesmoSenhor lhe manda pagar, mas as= 
formalidades por hora ainda se ignoraõ, eporisso lhas naõ 715 
comunico. [espaço] He tudo quanto de passagem posso dizer aVossaSenhoria 
de quem confio adisculpa de escrita taõ rezumida, e de não ci= 
tar todas as suas cartas, porque de longe pode pezar bem 
a inquietaçaõ que me cerca, porem nunca me esquecerá 
de confessar quanto sou  720 
<Post Scriptum 
A demora da sahida das embarcaçoens concorreo  
[p]ara eu ter ogosto dedizer aVossaSenhoria que Sua Excelencia lhe mandou  
[p]agar desde odia emque Sua Magestade lhe fez amerce> 
      DeVossaSenhoria 725 
      Omais obrigadissimo efiel Amigo  
Rio deJaneiro 24,, de Agosto   Gaspar Ioze de Mattos Ferreira eLucena 
[d]e 1797 

                                                
83 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 450”. 
84 O numeral entre colchetes está manchado. A hipótese de ser 120 baseia-se em informação contida no 
documento do fólio anterior. 
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39, ||56r.|| 

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

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, instruindo que o governador 

encarregue o provedor da fazenda ou alguém hábil na formalização de 

um mapa, da extração de todos os gêneros que saíram da Ilha de Santa 

Catarina no ano de 1792, contendo a quantidade e destino dos mesmos 

gêneros e os portos para os quais foram remetidos. O vice-rei também 

solicita que o governador envie mensalmente uma relação da farinha e 

demais gêneros de primeira necessidade existentes na Ilha e quer saber 

sobre o estado da agricultura e a quantidade de gado que há na Ilha. 

Rio de Janeiro. 18 de setembro de 1797. as.: Conde de Rezende. 1p.  
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||56r.|| Para85 certa diligencia muito importante doReal Serviço se faz necessario que 

Vossa merce encarregue aoProvedor daFazenda, ou á pessoa que julgar habil, e de baixo do mayor 730 

segredo, e sem que faça a minima expectaçaõ, o formalizar hum Mapa da extracçaõ de 

todos os generos, que no anno de 1792 sahiraõ dessa Ilha com declaraçaõ da quan 

tidade, que se extrahio de cada hum dos mesmos generos, os nomes dos portos para onde 

se remetéraõ, o seo preço medio que no referido anno tiveraõ nessa Ilha, eo seo valor, 

ou importancia total. 735 

Iguaes Mapas annuos mesaõ precizos desde 1793 atê 1796, e a sua continua- 

çaõ annual do anno prezente em diante, todos por duas vias, que Vossa merce me remeterá 

nas ocazioens oportunas, que se forem oferecendo. 

Tambem careço de saber o estado da agricultura nessa Ilha, e naterrafirme, 

como tambem aquantidade de gado, que há em huã, e outra parte, e igualmente o 740 

aumento que podem ter ambos os ditos Artigos; e no cazo de haverem alguns obsta- 

culos, que a isso se oponhaõ deve Vossa merce dar me logo parte para Eu poder providen- 

ciar o que for mais proprio a removellos inteiramente, pois este objecto hê de tanta 

consideraçaõ, que selhe deve todo o esforço possivel para se conseguir hum fim, em que tanto 

interessa aReal Coroa, eo Bem Comum, e geral do Estado. 745 

Finalmente deve Vossa merce enviar-me todos os mezes huã relaçaõ a mais exacta, que se puder fa- 

zer da farinha, emais generos da primeira necessidade existentes nessa Ilha, Terra firme, 

e Villas dependentes desse Governo, e do que pouco mais, ou menos serâ precizo para o seo pro- 

prio, e geral consumo; para que se occorrer cazo em que se faça preciza alguã conduçaõ para outra 

parte, poderem-se expedir as Ordens sem confuzaõ: advertindo que senaõ deve impedir 750 

asahida ordinaria dos mesmos generos, por que seria embaraçar o Comercio, e dezanimar 

os Lavradores a respeito da agricultura; por que o consumo do seus productos hê que lhes  

dâ animo para a aumentarem. 

  Deus guarde aVossa merce  Rio 18 de Setembro de1797.   

    Conde de Rezende 755 

Senhor Tenente Coronel Ioaõ Alberto de Miranda 

Ribeiro Governador Interino da Ilha de Santa Catharina 

                                                
85 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 451”. 
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40, ||57r.|| 

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

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, condenando o mau estado 

das sementes de linho cânhamo e a falta de atenção dado até então a 

esse gênero, recomendando que o governador lhe envie algumas 

sementes de linho galego, que, segundo o agricultor Manuel Antônio 

Gomes, estavam em boas condições. Rio de Janeiro. 28 de setembro de 

1797. as.: Conde de Rezende. 1p. 
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||57r.|| Tendo86 ordenado que nos Districtos desta Capitania se cuidasse com omaior 760 

disvélo naplantaçaõ do Linho Canamo, por ser este vegetal sumamente 

interessante, pela utilidade que rezultaria dasua producçaõ naõ só aoSer- 

viço deSua Magestade, como tambem atodos os que se empregassem neste 

ramo de Commercio: Naõ tem sido possivel conseguir se oprogresso que 

eu deveria esperar; porque sem embargo das instruçoẽs com que preveni a= 765 

todos os Lavradores por quem se repartiraõ as Sementes que mandei vir do Con 

tinente do Rio Grande, e dastentativas que se tem posto em pratica lan 

çando às Sementes naterra em diferentes estaçoẽs do anno, Sou ultima 

mente informado, de que omotivo unico que se-descobre para naõ hir 

adiante amesma plantaçaõ, tem sido omáo estado das mesmas Semen 770 

tes, que por antigas, emal acondicionadas tem chegado infructiferas a- 

esta Cidade. Porem como hũ. dos referidos Lavradores por nome 

Manoel Antonio Gomes, que pelo seu zelo tem entrado com mais efi- 

cacia na execuçaõ da minha Ordem, me certifica ter visto à poucos di- 

as em hũ. pequeno vazo varias sementes de Linho Galego muito vi_ 775 

cozas, que vieraõ remettidas dessa Ilha: Recomendo aVossa Merce que com ama 

ior brevidade me remetta huma bôa porçaõ das ditas Sementes, que 

sejaõ novas, evenhaõ tambem acondicionadas, que se possa conseguir 

utilidade que innegavelmente se conhece no augmento desta cultura. 

 Deus guarde aVossa Merce Rio 28,, deSetembro de1797,,   780 

                                     Conde de Rezende 

Senhor Tenente Coronel Governador Ioaõ 

Alberto deMiranda Ribeiro 

                                                
86 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 452”. 
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41, ||58r.|| 

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 incorporação do cabo Antonio 

Jozé da Costa e do soldado Francisco Rodrigues Rozado ao regimento 

da Ilha. Rio de Janeiro. 03 de outubro de 1797. as.: Gaspar Jose de 

Mattos Ferreira eLucena. 1p. 
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||58r.|| Senhor87 Ioão Alberto de Miranda Ribeiro 

No Bergantim deque he Mestre Leopoldo Mar- 785 

tins da Rocha se recolhem a essa Ilha o Cabo An- 

tonio Iozé daCosta da setima Companhia eoSoldado Francis- 

co Rodrigues Rozado da sexta Companhia do Regimen= 

to de Estremós, que tinhaõ ficado doentes no Hos= 

pital desta cidade, epassaõ agora a encorporar- 790 

se no seo Regimento [espaço] Das altas que os acompanha 

consta otempo do seo soccorrimento. 

               Deos guarde a VossaSenhoria Rio de Janeiro 3,, de  

Outubro de 1797 

                                                           DeVossa Senhoria 795 

                                                          Omais obrigadissimo efiel Amigo 

                                                          Gaspar Ioze de Mattos Ferreira eLucena 

                                                
87 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 453”. 
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42, ||62r.|| 

AVISO do vice-rei conde de Resende ao tenente-coronel governador 

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, em nome de Sua Majestade, 

proibindo que os navios que partem da Ilha, do porto de Santos e do 

Rio Grande que partam para a Europa em razão da guerra. Ordena 

também que todos os navios que contenham carregamento para o reino 

façam escala de três em três meses no Porto do Rio de Janeiro para na 

Bahia unir-se ao comboio real. Rio de Janeiro. 28 de novembro de 

1797. as.: Conde de Rezende. 1p. 
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||62r.|| Em88 Oficio que na data de 27 de Abril do prezente anno 

me dirigio oSecretario deEstado destaRepartiçaõ foi Sua Magestade 

servida determinar que as Embarcaçoẽs, que dos portos doRio 800 

Grande, Ilha deSanta Catherina, eSantos; naõ fizesem viagem 

emdireitura para Europa, porque sendo certo e inevitaveis os- 

prejuizos danavegaçaõ naprezente guerra: [espaço] Ordena aMes- 

maSenhora que detres atres mezes se incorporem no porto des- 

taCidade todos os Navios, que exportarem efeitos para o Reino, 805 

sendo excoltados por Embarcaçoẽs de Guerra daEsquadra 

que se acha Surta neste Porto; o que Ordeno aVossaMerce para que 

tomando asSuas acertadas medidas sobre este importante o- 

bjecto; obrigue os Mestres, ou os Capitães dasua jurisdiçaõ afazerem 

emtempo competente escála peloRio de Ianeiro parahirem em- 810 

direitura aBahia adonde se uniraõ aoComboi pertencente a- 

quelaPraça, ficando Vossa Merce deacordo que dadata desta atres mezes 

naturalmente severificará aexpediçaõ aqual sem nova ordem 

naõ deverá ser emterrompida, nem alterada emquanto Sua Magestade 

naõ derogue o que expressamente agora tem rezolvido seprati- 815 

que. 

 Deos guarde aVossa Merce   Rio deIaneiro 28 deNovembro de 

1797.              

                                                     Conde deRezende 

Senhor TenenteCoronel e Governador 820 

Ioaõ Alberto de MirandaRibeiro 

                                                
88 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 456”. 
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43, ||63r.|| 

AVISO do vice-rei conde de Resende ao tenente-coronel governador 

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, designando Joaquim José de 

Oliveira ao cargo de cirurgião-mor de regimento, em razão do 

falecimento de Paulo Lopes Falcão. Rio de Janeiro. 29 de novembro 

de 1797. as.: Conde de Rezende. 1p. 
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||63r.|| Achando-se89 vago oLugar de Cirurgiaõ Mor do Prezidio, e Hospi= 

tal Real dessa Ilha, por falescimento de Paulo Lopes Falcaõ, e- 

tendo-me. Sua Magestade permittido em Avizo de 14,, de Iủnho dopre= 

zente anno prover noSobredito Lugar a Ioaquim Iozé de OLivei- 825 

ra, Ajudante do Cirurgiaõ Mor do Regimento de Estremóz: VossaMerce 

ofará publicar, dando-lhe logo exercicio com oseo competente ven= 

cimento, ficando ele obrigado atirar asua Patente nesta Secre- 

taria do Estado, para requerer aSua Magestade a Confirmaçaõ do re- 

ferido Emprego 830 

           Deos guarde a VossaMerce Rio 29,, de Novembro de 1797 

                                                     Conde deRezende 

Senhor Tenente Coronel Ioaõ Alberto 

de Miranda Ribeiro  

                                                
89 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 457”. 
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44, ||64r.|| 

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

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, solicitando um orçamento 

para a conclusão das obras da construção do quartel iniciado pelo 

coronel Manoel Soares Coimbra. Rio de Janeiro. 29 de novembro de 

1797. as.: Conde. de Rezende. 1p. 
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||64r.|| Logo90 que VossaMerce receber esta, mandará proceder a hũ orsamento da- 835 

despeza que se fará necessaria para concluir o novo aquartelamen- 

to, que o Coronel Manoel Soares Coimbra mandou principiar ne- 

ssa Ilha com tanto zelo, egrandeza, e com a maior economia; por- 

naõ ser justo perder-se huã obra taõ sumptuoza, etaõ util aoSer- 

viço deSua Magestade, cujo orsamento, ou calculo me remetterá 840 

VossaMerce com apossivel brevidade 

 Deos guarde a VossaMerce   Rio 29,, de Novembro de 1797    

    Conde de Rezende 

Senhor Tenente Coronel Ioaõ Alberto 

[de Miranda Ribeiro] 845 

                                                
90 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 458”. 
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45, ||65r.|| 

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

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, solicitando que este se 

manifeste a respeito da veracidade das contas que os oficiais da 

câmara da vila do Desterro enviaram a Sua Majestade. as.: Conde de 

Rezende. Rio de Janeiro. 01 de dezembro de 1797. 1p. 
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||65r.|| Tendo91 os Officiaes da Camara dessa Villa do Desterro feito 

subir á Real Prezença deSua Magestade as Contas, que por Co= 

pia remetto a VossaMerce e devendo eu informar com omeo pare- 

cer sobre os Artigos, que elas contêm: espero que VossaMerce pe= 

zando com imparcialidade os Interesses Reaes, e as vanta- 850 

gens desses moradores, me informe de modo, que eu opo= 

ssa fazer sem dependencia de outras averiguaçoens. 

 Deos guarde a VossaMerce   Rio deJaneiro o primeiro de Dezembro de 1797 

     Conde deRezende 

Senhor TenenteCoronel Ioaõ Alberto 855 

[de Miranda Ribeiro] 

                                                
91 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 459”. 
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46, ||68r.|| 

AVISO do vice-rei conde de Resende ao tenente-coronel governador 

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, ordenando dar baixa a nove 

soldados que constam na relação anexada e rubricada por ele. Rio de 

Janeiro. 02 de dezembro de 1797. s.a. Aviso rubricado: Conde. 1p. 
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||68r.|| O92 Tenente Coronel Ioaõ Alberto de Miranda Ribeiro, Governador 

da Ilha deSanta Catharina, mandará dar baixa aos nove Solda= 

dos constantes da Relaçaõ junta por mim rubricada, perten= 

centes aoRegimento de Estremós, que por molestias incura= 860 

veis se achaõ incapazes de continuarem oReal Serviço. Rio 

2,, de Dezembro de 1797. 

                                          Conde 

                                                
92 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 459”. Também na margem superior à 
esquerda, há o número “65” a lápis. 
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47, ||69r.|| ||69v.|| 

AVISO do vice-rei conde de Resende ao tenente-coronel governador 

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, encarregando-o de 

averiguar alguns artigos para o corte e transporte de madeiras, 

ordenando o governador a realizar um reconhecimento das matas e o 

estabelecimento de serrarias, assim como autoriza o abono das 

despesas das contas assim que este efetuar o pagamento dos soldados. 

Rio de Janeiro. 03 de dezembro de 1797. as.: Conde de Rezende. 2p. 
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||69r.|| Tendo93 já comunicado a VossaMerce no meo Officio de 27,, de Outubro passado as- 
repetidas ordens, que me tem sido expedidas, tanto pela Secretaria de Estado 865 
desta Repartiçaõ, como pelo Conselho do Almirantado sobre o Corte, epromp- 
tificaçaõ das Madeiras de construcçaõ, por ser este objecto hũ dos que na= 
prezente Conjuntura tem merecido mais a Attençaõ deSua Magestade como huã 
das providencias de maior utilidade para conservaçaõ da Marinha Real, 
cujas embarcaçoens naõ podem subsistir, sem que haja nos Armazens Re= 870 
aes hũ sortimento de Madeiras proporcionado ao numero, e continuados repa= 
ros das mesmas embarcaçoens: encarreguei ao mesmo tempo a VossaMerce de en= 
trar na averiguaçaõ de alguns artigos, que saõ indispensaveis tanto para 
facilitar o Corte das mesmas madeiras, como para maior comodidade dasua ex= 
portaçaõ; propondo-me entretanto a dar todas aquelas providencias, que saõ 875 
necessarias, e que ainda distante dessa Povoaçaõ me naõ saõ desconhecidas, 
em quanto VossaMerce apontasse outras, que lhe fossem manifestas á vista do terreno, 
e do caracter dos seos habitantes, como tudo difuzamente especifiquei noSobre- 
dito meo Officio. 
 Vendo porém que a importancia de hũ objecto taõ sério já naõ per- 880 
mitte a consideravel dilaçaõ de esperar pelas respostas correspondentes às- 
perguntas, que na quela ocaziaõ me occorreraõ, e que sendo todo esse Des- 
tricto abundantissimo das Madeiras de melhor qualidade, como VossaMerce tem 
reconhecido, naõ pode haver a menor duvida, que sirva de obstaculo para 
entrar no corte, eprontificaçaõ delas: tomo a deliberaçaõ de Ordenar a= 885 
VossaMerce ponha empratica o reconhecimento das Mattas, em que logo deve es= 
tabelecer Serrarias, apenando para este fim todos aqueles trabalhadores 
que forem precizos, á proporçaõ do trabalho, que VossaMerce lhes destinar, re= 
gulando os seos jornaes segundo omerecimento de cada hũ com aquela econo= 
mia, que for mais possivel, áque se deve ajuntar como huã muito essenci= 890 
al aquela parte dos Soldados dessa guarniçaõ, que naõ forem necessarios 
para oServiço diario, a exemplo do que nesta Capital tenho mandado pra- 
ticar em ocazioens semelhantes; por ter a experiencia mostrado ser mui- 
to mais vantajozo ojornal, que percebem os trabalhadores, comparado com- 
o acrescimo, que se ajunta a hũ Soldado além doseo soldo, que se lhe- 895 
mette em conta. 
 Sobre opagamento de toda a Despeza que se fizer, authorizo a VossaMerce 
para o abonar, na certeza de que infalivelmente lhe seraõ remettidas 
as quantias, que constarem das contas, que VossaMerce aprenzentar, do mes- 
mo modo, que saõ remettidos os Soldos da Tropa dessa Repartiçaõ. 900 
 Lembrando-me que huã das providencias mais essenciaes hé aferra= 
[ilegível 1 linha]94 

                                                
93 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 461”. Também na margem superior à 
esquerda, há o número “66” a lápis. 
94 O corte da parte inferior tornou ilegível a última linha do texto. 
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||69v.|| propria para VossaMerce cuidar com toda aeficacia na pronta execuçaõ desta 
minha Ordem, remetto as que constaõ da relaçaõ junta; e no cazo de se= 
rem precizos mais alguns instrumentos, quando VossaMerce lá os naõ possa con= 905 
seguir, me fará avizo dos que lhe saõ necessarios, para os mandar logo a- 
prontar. 
 Esta minha deliberaçaõ, que só inclue o reconhecimento das= 
Mattas, e o estabelecimento das Serrarias para o Corte das Madeiras; 
em nada altéra as informaçoens, que VossaMerce me deve dirigir sobre os ma= 910 
is artigos do Sobredito meo Officio de 27,, de Outubro, ficando eu espe= 
rançado de que VossaMerce atudo satisfará com o acerto, de que me tem dado 
repetidas provas. 
 Deos guarde a VossaMerce  Rio deJaneiro 3,, de Dezembro de 1797 
    CondedeRezende 915 
Senhor Tenente Coronel Ioaõ Alberto 
de Miranda Ribeiro 
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48, ||77r.|| ||77v.|| 

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

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, solicitando o incentivo à 

cultura da mandioca em razão do alto consumo da tropa, garantindo o 

pagamento dos lavradores e sugerindo um contrato semelhante com 

relação à lenha. Rio de Janeiro. 19 de fevereiro de 1798. as.: Conde de 

Rezende. 2p. 
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||77r.|| Sendo95 a assistencia da Farinha e Lenha, que recebe a Tropa 

desta Guarniçaõ hum Objecto de concideravel despeza para a Fazenda Real, 

a tempo que se descobre hum meyo de diminuir o preço, porque se com- 920 

praõ aquelles generos, mandando-os vir de Lugares em que haja maior 

abudancia, e se vendaõ mais acõmodados. Lembro-me que naõ só 

pela grande utilidade, que provêm aos Interêsses Reaes, mas tambem 

pela que recebem os Moradores dessa Ilha, e suas dependencias, dan- 

do huã extracçaõ util, e regular aos seus effeitos, será muito convenien-  925 

te, que nessa mesma Ilha se promova a Cultura da Mandióca, em  

razaõ do consumo actual, e do que para o futuro se ha-de fazer por  

Conta da Fazenda Real; para oque nenhum meyo me parêce mais 

Suave, e acertado do que chamar Vossa Merce atodas aquellas pessoas, que  

plantaõ Mandiócas, edepois de as persuadir, e animar com a cer- 930 

teza da prompta extracçaõ, e de huã paga pontual de que Vossa Merce em 

meu Nome lhes poderá dár toda aSegurança, ajustar com os mesmos 

Lavradores o Numero de alqueires, que cada hum deva apromptar, 

e o preço porque Sua Magestade os deverá pagar afim de que nunca falte, 

a que sefaz necessaria para esta Guraniçaõ, segundo a Conta junta 935 

dos alqueires que annualmente sedestribuem.[espaço]Toda esta Farinha po- 

de [s]er transportada No grande Numero de Embarcaçoẽs, que continua- 

mente chegaõ a este porto, quando naõ sejulge mais conveniente ex- 

pedir alguã Embarcaçaõ de Sua Magestade para a conduzir. 

 Hum Semelhante Contracto poderá Vossa Merce fazer 940 

a respeito da Lenha que se declara nessa Relaçaõ que remetto, dando to- 

das as providencias proprias de hum Negocio taõ Sério, como vanta- 

jozo, ou Seja conciderado pela parte que respeita aSua Magestade; ou pela 

que pertence aos Povos daSua jurisdicçaõ96 - 

                                                                                                  [ilegível] 945 

 
 

                                                
95 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 465”. Mais acima, na margem 
superior à esquerda, há o número “23” a lápis. 
96 O corte na margem inferior do fólio tornou o reclame ilegível. 
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||77v.|| Deos Guarde aVossa Merce Rio de Janeiro 19. de Fevereiro de1798 945 

          Conde deRezende 

Senhor Tenente Coronel Governador 

Ioaõ Alberto deMiranda Ribeiro 
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49, ||78r.|| 

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

interino João Alberto de Miranda Ribeiro, recomendando que o 

governador envie as relações da farinha que estão acabando e também 

envia as guias dos soldados para o governador assentar praça. Rio de 

Janeiro. 25 de fevereiro de 1798. as.: Conde de Rezende. 1p. 
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||78r.|| Por97 se naõ poderem apromptar as relaçoens da Farinha, com  

que saõ assistidas pela Fazenda Real as diferentes Repartiçoens 950 

que a recebem, deixaõ de hir nesta ocaziaõ, como tinha comuni= 

cado a VossaMerce em carta de 19,, do corrente mez, mas como vai a-  

conta do que vence a Tropa desta Guarniçaõ no seo estado com- 

pleto, pode VossaMerce calcular a que pouco mais ou menos será 

preciza, em quanto se naõ remettem as Sobreditas Relações, 955 

para VossaMerce regular com exacçaõ as remessas, que para ofutu= 

ro deva fazer. 

 Deus guarde a VossaMerce Rio 25,, de Fevereiro de 1798,, 

    Conde de Rezende- 

< Post Scriptum 960 

[D]as guias juntas constaõ os Soldados 

[d]os diferentes Regimentos desta guar- 

[n]içaõ que por ordem minha passaõ 

[a] servir nessa Ilha, aos quaes VossaMerce 

[d]ará odestino que julgar mais conveni-  965 

[en]te mandando-lhe assentar praça 

[e]m qualquer dos Corpos que estaõ de= 

[b]aixo das suas Ordens. 

Igualmente vai a Portaria para abaixa dos- 

[n]ove Soldados incapazes doRegimento de Es- 970 

[tr]emós > 

Senhor Tenente Coronel Governador Ioaõ Alberto 

[de Miranda Ribeiro] 

                                                
97 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 466”. Também na margem superior à 
esquerda, ao lado direito do número a tinta, há o número “24” a lápis. 


