
 
 

Carta 1 
 
AIGHBA. Antiga pasta 5. Documento contendo um fólio. Papel almaço sem pautas 
protegido por papel manteiga. Carimbo do IGHB na margem superior esquerda com a 
anotação, “Nº 51”, além de outras a lápis, “P5m1 e, mais abaixo,“5/1/51/633”. Acima do 
carimbo encontra-se outra anotação em vermelho: “36 Ant° Calmon I.G.H.B”. No 
segundo fólio as informações relativas ao destinatário foram escritas na vertical. 
 
Illustrissimo e Excelentissimo Senhor Manoel Ignacio daCunha 
eMenezes| 
 

Rio 13 de Dezembro de 1829.| 
 

Meu amigo eSenhor. A sua carta de 6 do mes proximo passado| me deo 
grande saptisfação por trazer-me não só| a noticia da sua feliz viagem, 
como a de ter| achado com saúde toda a sua Familia, á quem| rendo os 
meus respeitos, que igualmente são derigi=|dos por minha mulher, a 
qual agradece os cumprimentos| deVossa Excelência, dando-lhe o[s] 
paraben[s] de se – achar| restituido ao seio da sua cara Familia, sendo| 
n’estes sentimentos acompanhada por meu sogro, e| sogra1, que muito 
se – recomendão.|  

 Dezejando á Vossa Excelencia saúde, e ventu=|ras 
passo á sollicitar com instancia que me-| empregue no seu serviço, pois 
sempre me – acha|rá prompto por ser|  
Rogo á Vossa Excelência me–recomende|   
aos Excelentissimos Senhores Telles, e Antonio [?]|  
Augusto. |  
     De Vossa Excelencia| 
 
     Amigo reconhecido, e criado obrigado| 
 
                                Antonio Rodriguez de Araujo Basto.| 

                                                
1  Borrado. 



 
 

 
 

Carta 2 
 
AIGHBA. Ant. pasta 5. Documento contendo um fólio. Papel almaço amarelado sem 
pautas. Trechos ilegíveis por corrosão. Fólio protegido por papel manteiga. Carimbo 
do IGHB com a anotação em tinta, “Nº 146” e na margem superior esquerda 
anotações a lápis, “5/2/33/733”. 
 

Illustrissimo Senhor Manuel Ignacio da Cunha eMenezes| 
 

 Rio de Janeiro 16 de Setembro de 1809.| 
 
Esta serve de me ir recomeindar a lembran-|ça de Vossa Senhoria, e dar lhe 
os parabens do seu| despacho que leva o Senhor Inspector geral| das Tropas, 
que tãobem muito abonou a Vossa Senhoria| para o Serviço militar.  Ainda 
que todos reconhe-|[cão]

2
 [u]tilidade deste Serviço á Nação, todavia| não 

m[e]3 comprazo de ver a Vossa Senhoria implicado| em subordinação e 
disciplina e, sendo necessario| em serviços penosos, e destacamentos etc etc.|  
Já Participei a Vossa Senhoria da Mercê que Sua Alteza Imperial| fez a meu 
filho de hum Lugar de official| da Secretaria de Estado dos Negocios 
Estrangeiros| e de Guerra, onde Vossa Senhoria deve lansar Procuraçam.|  
Sua Comadre e minhas filhas se recomendão a Vossa Senhoria.|  
A Pessoa de Vossa Senhoria Guarde Deus muitos anos|  

 
De Vossa Senhoria| 

 
Amigo Obrigadissimo Criado| 

 
Jozé da Silva Lisboa| 4 

                                                
2  Corroído. 
3  Corroído. 
4  Grafismo. 



 

 

Carta 3 
 
AIGHBA. Ant. pasta 37. Documento contendo um fólio com algumas manchas 
de tinta na margem direita. Papel almaço amarelado sem pautas protegido por 
papel manteiga. Carimbo do IGHB com anotação “Nº 10”, na margem superior 
esquerda. Outras anotações a lápis na margem inferior direita, “37/5/8/5.305” 
precedidas do carimbo do IGHB. 
 

Illustrissimo Senhor Manuel Ignacio da Cunha eMenezes| 
 

 Rio 9 de Abril de 1810| 
 
Amigo eSenhor.  Já tenho escripto áVossaSenhoria sobre| a sua 
causa.  Esta ainda não está decidida| Não espero bom exito; pois 
hade ser Juiz| o Medico que está hoje nas graças de| sua Alteza, e 
que se acha tão favore-|cido. Como fala os professores de 
Medicina| nas Leis que tem sahido. Não espere| Vossa Senhoria 
melhoramento em remisso; pois| nem se concederá, e seria sem 
utilidade| e pouco politico.  Bom será ter Vossa Senhoria| o 
peito bem preparado.  Todavia, como tem| havido demora, tenha 
esperanças, ainda| que tenues.     Adeus.| 
 
Saudades de todos desua casa| 
O senhor conde de Taparica já terá| 
escripto á Vossa Senhoria sobre o caso:|   
elle o venera e trata|      
como seu parente|   
                                                      De Vossa Senhoria| 
 
    Adeus eobrigadissimo criado.| 
      

 Jozé da Silva Lisboa.| 



 


