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50, ||79r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador interino João Alberto de 

Miranda Ribeiro, informando que, juntamente com as cartas que o 

vice-rei envia ao governador, estão inclusas as guias dos soldados que 

passarão a servir na Ilha de Santa Catarina. O ajudante de ordens 

discorre sobre seu estado de saúde e manda saudações a alguns 

homens de convívio do governador. Rio de Janeiro. 25 de fevereiro de 

1797. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena. 1p.  
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||79r.|| Senhor 98 Ioaõ Alberto deMiranda Ribeiro 

Meo Amigo eSenhor doCoraçaõ. [espaço] Nas Cartas que  975 

Sua Excelencia escreve a VossaSenhoria vão incluzas as guias dos Soldados 

que nesta ocaziaõ passaõ aservir nessa Ilha; porem 

como as que pertencem aos do Segundo Regimento senaõ 

pudèraõ aprontar, remetto em rezumo huã que declara 

os nomes de todos, e os seos socorrimentos, para VossaSenhoria 980 

se servir dela emquanto naõ vaõ separadas as que perten= 

cem a cada hũ. 

 Os incomodos que continuo apadecer na minha saude me  

embaraçaõ a responder a alguãs cartas suas, oque 

farei na primeira ocaziaõ que se me ofereça; po= 985 

rem sempre passo adar-lhe oparabem de ter passa- 

do a Alferes oSargento Ioze Alvarez99 Valente que se ocupa 

em escrever aVossaSenhoria 

 Espero faça saber ao nosso amigo Ioaquim Correia que 

recebi huã carta sua, aqual responderei logo que 990 

aocaziaõ opermita; oque igualmente dezejo com100=  

te ao Tenen[te] Coronel Ioze da Gama, e aoSargen- 

to Mor Francisco Ioze Silvano. 

 Dezejo asaude de VossaSenhoria emuitas ocazioens de oser- 

vir por ser                  995 

     DeVossa Senhoria  

Rio [de] Ianeiro 25,, deFevereiro Omais obrigadissimo e[fiel] Amigo  

de 1797    Gaspar Ioze de Mattos Ferreira eLucena 

                                                
98 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “[Numer]o 467”.  Acima do numero, há o 
número “25” a lápis.  
99 Há um “x” a lápis ao lado esquerdo da palavra . 
100 Há um “x” a lápis ao lado esquerdo da palavra. 
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51, ||80r.|| 

RELAÇÃO do tenente-coronel comandante Jozé Thomas Brum, dos 

soldados que passarão a servir na Ilha de Santa Catarina. Rio de 

Janeiro, 23 de fevereiro de 1798. as.: Jozé Thomas Brum. 1p. 
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||80r.||   Joze101 Thomas Brum Cavaleiro 

  Profeço na Ordem de Saõ Bento de Aviz 1000 

  Tenente Coronel Commandante do Segundo Re- 

  gimento de Jnfantaria da Praça do Rio de Janeiro 

Por Ordem do Illustrissimo e Excelentissimo Senhor Conde Vice Reÿ do 

Estado, embarcaõ. para servir na Jlha deSanta Catherina as praças 

do Sobredito Regimento. 1005 

Soldados Ligeiros. Benedito Rodriguez 

   Ioaõ de Matos 

   Francisco Monteiro 

   Antonio Dias dos Reis 

   Antonio dos Santos 1010 

   Manoel Ioaquim 

   Manoel da Silva  

   Jgnacio Manoel 

   Joze Correia 

   Antonio de Souza Prado 1015 

   Jgnacio Manoel de Andrade 

   Antonio Alves 

   Manoel de Deos 

   Antonio Jose de Amorim 

   Joaõ Joze Hernandes 1020 

Soldados Granadeiros. Andre Furtado 

   Francisco de Paula Ramos 

   Antonio Antunes _____ Naõ vay ____ 

Vaõ todos pagos dos seus soldos e de paõ de Monicaõ. 

the 20 de Fevereiro do prezente anno, em firmeza do que asig= 1025 

ney esta, que vaÿ sellada com oSinete de que huzo [espaço] Rio  

de Janeiro em 25 de Fevereiro de1798 

    Jozê Thomâs Brum 

                                                
101 Na margem superior à esquerda, há o número “76”,  a lápis. 
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52, ||81r.|| 

OFÍCIO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena ao tenente-coronel governador João Alberto de Miranda 

Ribeiro, informando que em razão da demora da saída da fragata, 

incluirá a relação das farinhas que o vice-rei conde de Resende havia 

tratado anteriormente. Rio de Janeiro. 26 de fevereiro de 1798. as.: 

Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena. 1p. 
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||81r.|| Senhor 102 Ioão Alberto de Miranda Ribeiro 

Meo Amigo eSenhor doCoraçaõ. [espaço] Como se demorou ma- 1030 

is hũ dia asahida da Fragata Cisne, ese pôde apron= 

tar a relaçaõ das farinhas em que  o Illustrissimo e Excelentissimo Senhor Con= 

de Vice Rey fala a VossaSenhoria no Oficio que a esse respeito lhe- 

dirige: remetto aVossaSenhoria incluza adita relaçaõ para que 

possa seguir com toda a exacçaõ a ordem deSua Excelencia 1035 

expedida no mencionado Officio 

 Dezejo ter muitas ocazioens de servir a VossaSenhoria, ede lhe 

dar repetidas provas do quanto sou 

Rio deJaneiro 26,, 

[d]eFevereiro de 1798 1040 

      DeVossa Senhoria     

     Omais obrigadissimo efiel Amigo    

     Ga[sp]ar Ioze d[e]Mattos F[erreir]a eLucena 

                                                
102 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “[Numer]o 468”. No centro da margem 
superior há o número “77” a lápis.   
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53, ||82r.|| 

RELAÇÃO de Valentim Antonio Vilella, da farinha e lenha 

consumidos pelos armazéns, prisões e praças reais. Rio de Janeiro. 22 

de fevereiro de 1798. as.: Valentim Antonio Vilella. 1p. 
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||82r.|| Relaçaõ103 da Farinha, e Lenha que se des=  
pende pelos Armazens Reaes comas Fortalezas, Prizoens, Praças a=  1045 
Vulças, Praças reformadas, e Mossos Indios do Seriço104 daRibeira, eArmazens 
em cada hum mes, eo que emporta em hum anno. 
     Farinha. 
                        Por Mes Alqueires.  Por Anno. Alqueires 
Praças a Vulças ....................... ,,     13 ½ .......................................  ,, 162 1050 
Praças reformadas....................... ,,   64   ........................................  ,, 768 
Mossos Indios do serviço daRibeira:, eArmazens  80 .....................  ,, 960 
Prezos eIndios daFortaleza deSanta Crus ,,        31 ¼ .....................  ,, 376 
Dittos de Saõ Ioaõ ........................,,    7     .....................................  ,, 84 
Dittos da Lagẽ ............................. ,,    5     ......................................  ,, 60 1055 
Dittos do Villa Galhaõ.................. ,,   12    .....................................  ,, 144 
Dittos da Praýa Vermelha ............. ,,    2     ....................................  ,, 24 
Dittos da Conçeiçaõ ...................... ,,    7     ....................................  ,, 84 
Dittos da Ilha das Cobras .............. ,,   80    ....................................  ,, 960 
Dittos do Calhabouço e Guindaste  ,,  84   .....................................   1,,008 1060 
Hospital Real Millitár .................... ,,  85  ......................................       1,,028 
                                                            470 ¾                                               5658 
Que devidida esta emportançia do total do Anno vem asahir pordia 15 alquei= 
res emeýo; por mes 470 alqueires etres quartas, epor anno os 5:658 alqueires. 
                                                                Lenha. 1065 
                                                         Por Mes Feixes.                          Por Anno Feixes. 
Fortaleza deSanta Crus....................... ,, 38 .................................  ,, 456 
Ditta do Villa Galhaõ ......................... ,, 24 .................................  ,, 288 
Ditta da Praýa Vermelha .................... ,, 4 .................................  ,, 48 
Ditta da Conçeição ............................. ,, 18 .................................  ,, 216 1070 
Ditta da Ilha das Cobras ..................... ,, 160 .................................   1,,920 
Da Prizaõ do Calhabouço e Guindaste ,, 95 .................................   1,,140 
Praças aVulças ................................... ,, 75 .................................  ,, 900 
Caza da Historia Natural .................... ,, 40 .................................  ,, 480 
 454 5448 1075 
                                                                 Rio de Ianeiro 22 deFevereiro de1798 
                                                                               Valentim Antonio Vilella 

                                                
103 Na margem superior à esquerda, há o número “78”,  a lápis. Há linhas de regramento a lápis: três na vertical 
(esquerda, meio e direita da mancha) e,  para cada uma das linhas do texto, na horizontal.  
104 “Seriço” por “Serviço”. 
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54, ||83r.|| 

RELAÇÃO da farinha que recebe o estado completo dos três 

regimentos de infantaria, artilharia e o esquadrão de cavalaria 

anualmente. s.a. s.d. 1p. 

 





  209 

 

||83r.|| Importa105 aFarinha que recebe oEstado Com- 

pleto dos tres Regimentos deJnfantaria hum 

de Artilharia, eoEsquadraõ daCavalaria desta 1080 

Cidade annual-mente __ em 27225 alqueires_ 

Que pagando-se pelo preço de600 reis oalqueire 

importa em ----------------------------------------------16:329$600 

Pagando-se a 300 reis oalqueire importa ------------ ,, 8:164$800 

Diferença entre hum eoutro preço abeneficio da. 1085 

Fazenda Real ------------------------------------------- ,, 8:164$800 

                                                                  [Importa]  

                                                
105 Na margem superior, no centro do documento, há o número “79”,  a lápis. Há marcas de três linhas verticais, 
a lápis, cortando a extensão do documento.  
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55, ||84r.|| 

RELAÇÃO da lenha que gasta cada regimento, por ano e por mês. s.a. 

s.d. 1p.  
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||84r.|| Importa106 a Lenha que gasta cadaRegimento 

por mes noseo estadoCompleto --------------------------,,   28$000 

Importa cadahum anno em------------------------------- ,,  336$000 1090 

             

                                                
106 Na margem superior, no centro do documento, há o número “79”,  a lápis. Há marcas de três linhas verticais, 
a lápis, cortando a extensão do documento. 
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56, ||86r.|| 

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

tenente-coronel governador interino João Alberto de Miranda Ribeiro, 

concedendo licença para Jozé Francisco Caldeira, sua mulher e filhos 

retornarem ao reino. Rio de Janeiro. 18 de março de 1798. as.: Conde 

de Rezende. 1p. 
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||86r.|| Por107 Avizo do Secretario de Estado desta Repartiçaõ de 11 de  

Agosto de 1797. Me Ordena Sua Magestade; que tendo Jozé Francisco Cal- 

deira Natural daVilla de Lavre do Arcebispado de Evora, completa 

do oseu degredo nessa Ilha, lhe conceda Licença para voltar para oReino 

com sua Mulher e filhos: O que participo aVossa Merce para que fique nessa 1095 

intelligencia. 

            Deos Guarde aVossa Merce Rio de Janeiro 18. de Março 

de 1798.                                         

                                                          Conde de Rezende 

Senhor Tenente Coronel Governador 1100 

[Ioaõ Alberto de Miranda Ribeiro] 

                                                
107 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 470”. Também na margem superior 
à esquerda,  há o número “81” a lápis.  


