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||110r.|| Ioaquim119 Ioze deFramice120 Partedista do Numero da Aula121 

destaCidade, vai servir nessa Repartiçaõ; naõ sei se o violento, ou 1325 

conforme; maz dehum modo, ou deoutro Vossa Merce o ocupe para 

que elle mais dignamente mereça hum Soldo a que athé agora 

naõ tinha direito algum pelasua vida preguiçoza, e Sedentaria, 

em tudo quanto respeita ao Serviço deSua Magestade. 

Constame ter bastantehabelidade, e comprehenção; e se esta se  1330 

tem inutilizado athe agora, tambem ouvi dizer poderia proceder 

da irregularidade do seo estudo, talvez nascida demuitas outras 

couzas, que nestaCidade o òcupavaõ amaior parte do tempo. 

Agora espero, que cessando essas cauzas, elle seentregue eficaz 

mente ásatisfaçaõ dos seos deveres. 1335 

                  Deos Guarde a Vossa Merce Rio 24 deOutubro 

de 1798- 

                                     CondedeRezende.  

Senhor TenenteCoronel Governador Ioaõ 

Alberto de MirandaRibeiro 1340 

                                                
119 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 484”. No centro da margem superior   
há o número “100” a lápis. 
120 Há um asterisco a lápis sobre < F >. 
121 Há um “x” a lápis sobre < A >. 
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67, ||114r.|| 

AVISO do ajudante de ordens Gaspar José de Mattos Ferreira e 

Lucena, em nome do vice-rei conde de Resende, ao tenente-coronel 

governador interino João Alberto de Miranda Ribeiro, ordenando o 

assentamento de praça do paisano Cipriano Alvares. Rio de Janeiro. 05 

de dezembro de 1798. as.: Gaspar Jose de Mattos Ferreira eLucena. 

1p. 
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||114r.|| Por122 Ordem do Illustrissimo e Excelentissimo SenhorConde Vice Rey embarcou na  

Cruveta do Contrato Nossa Senhora daComceicam Porto Seguro, deque 

hé Mestre Anacleto Iozé Valente, o Paizano Cipriano Al= 

vares, filho123 de Andre Gonçalves ao qual VossaSenhoria lhemandará 

Sentar praça deSoldado. 1345 

          Deos guarde aVossaSenhoria Rio 5 de Dezembrode1798 

Senhor Governador Ioão Alberto             Gaspar IozedeMattos Ferreira eLucena 

de Miranda Ribeiro –                                                 Ajudante das Ordens 

                                                
122 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 487”. Também na margem superior 
à esquerda,  há o número “104” a lápis.  
123 Há um asterisco a lápis sobre < f >. 
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68, ||116r.|| 

AVISO do ajudante de ordens, em nome do vice-rei conde Dom 

Manoel Benedito de Castro, ao tenente coronel governador interino 

João Alberto de Miranda Ribeiro, ordenando o paisano Domingos 

Lourenço da Silva assentar praça. Rio de Janeiro. 21 de dezembro de 

1798. s.a. 1p.  
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||116r.|| Por124 Ordem do Illustrissimo eExcelentissimo SenhorConde Vice 

Rey, vay naSumaca Caeira, de que hé Mestre Este- 1350 

vaõ Affonço deBarros, opaizano Domingos 

Lourenço daSilva, para sentar praça deSoldado 

noRegimento dessa Ilha. 

                        Deos guarde aVossa Merce Rio 21= 

deDezembro de 1798_ 1355 

SenhorTenenteCoronelGovernador           Dom Manoel Benedito de Castro 

Ioaõ Alberto deMirandaRibeiro                          Ajudante das Ordens 

 

                                                
124 Numeração posterior, a tinta, na margem superior, à esquerda: “Numero 489”. Na margem superior, ao 
centro, há o número “106” a lápis.  


