
                                                                      Senhor 

Diz Maria Joaquina, preta de Nação que 

dezejando Libertarce da Escravidão val -  

leu ce de Sua Senhor
a Felizarda Querubina para 

lha conceder recebendo par
a isso o preço que 

ouvesse declarar a isto não quiz annuir 

A supplica
da

 sua Senhor
a

 e ssim que lhe desse 

A supplican
te

 outra Escrava ao que prom - 

ptamen
te

 saptisfez a supplican
te

 acontece porem 

que tomando a Supplica
da

 conta da Escrava 

exigida pela liberdada da Supplican
te

 lhe não 

quizece depois paSsarlhe sua carta de 

Liberdade o que deo motivo a Supplican
te

 pro= 

pôr a competente acção de Libello o que 

mostra o Documento N. 1 º á vista do que 

foi depozitada vendo pois a supplica
da

 que não 

podia vexar a Supplican
te

 paSsou com manifes 

to dóllo a fazer della venda a Domingos 

Alvez Loreiro homem poderozo Documen
to

 N. 2 º 

e este de mãos dadas. Com a dita sua Senhor
a

 

removerão a Supplican
te

 do depozito em que se 

achava par
a

 hum á sua saptisfação onde 

pertendião não só castigar a supplican
te

 co= 

mo athé vendella para fora da terra 

deste procedimen
to

 sabe a supplican
te

 e com peri 



perigo de sua vida foige, e ainda hoje se 

acha refugiada sem poder tratar de sua 

Liberdade Requereo a Supplicante ao Governo 

de Sua Majestade Imperial e este Benigno attendeo a sua 

supplica mandando expedir a Portaria de 

que faz menção Documento N 3 º e quando a 

Supplicante esperava que o Ouvidor da Comar
ca  

fizesse Receber a quelle Lóreiro a quantia 

de déz doblas porque diz ter comprado a 

Supplican
te

 depois desta ter proposto a sua ac 

ção porferio o Despaxo de que trata o Docu 

mento N. 4º que rendo que a Supplican
te a força 

sustenta de mandar contra duas peSsoas 

poderozas á vista pois da Justiça e razão 

que aSsite a Supplican
te

 

 Peço que Vossa Mercé Soberana hája per 

bem tomar a Supplican
te

 debaixo de 

sua Augusta Proteção mandam 

do que o Governo faSsa receber a 

Lóreiro a quantia porque diz com 

prara a Supplican
te

 ficando direito a 

esta de poder haver de sua Senhor
a

 a sua 

Escrava 

                                            Espera Receber Mer
cê 

Dobla = antiga moeda portuguesa (DOBRA) 
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