Carta de Liberdade Faustino (1)

Lançamento de uma carta de liberdade passada em favor do

Pela presente carta liberto do captiveiro meu escravo
Faustino José Gonçalves com dezoito annos de idade, para
que sirva em um dos corpos do Exército que fôr destinado
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preto escravo Faustino por Honório José Gonçalves.

pelo tempo de doze annos como voluntário em meu lugar, a
fim de que este gose dos favores e isempções que concede o
artigo vinte do Decreto dois mil e vinte nove de dezoito de
Novembro de mil oitocentos e cincoenta e sete por se achar elle
isenpto do serviço do Exército, ficando desde já elle em plena
liberdade como se fosse nascido de ventre livre, sugeitos as
condicções acima refferidas, e de assim estão conforme na
presença das testemunhas abaixo assignadas, mandei passar a
presente carta que firma na Cidade do Jaguarão vinte dois de
Novembro de mil oitocentos e sessenta e seis. Honório José
Gonçalves, Serafim Tacundes da Silva, Francisco de Macedo e
Trindade. Estava o sello sob o número quatro = dusentos =
Pagou dusentos reis = Jaguarão vinte dois de novembro de mil
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oito centos e sessenta e dois = Carvalho = Outeiro = Re

Realização:

Carta de Liberdade Faustino (2)

Honório José Gonçalves, a que foi firmada em minha presença
e das duas testemunhas supra do que dou fé. Cidade do
Jaguarão vinte dois de Novembro de mil oitocentos e sessenta
e seis. Eu, Eleutério José de Souza, Tabellião que o escrevi e
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Reconheço por verdadeira a minha assignatura supra de

assigno em publico e raso. Em testemunho de verdade, estava
o original publico. O Tabelião Eleutério José de Souza = E
nada mais se continha em desta carta de liberdade de que
para aqui bem e fielmente transcrevi a pedido da parte
apresentante que de como a recebeo novamente assigna
comigo e dou fé. Cidade do Jaguarão 22 de novembro de
1866. Eu, Eleutério José de Soares, Tabellião que o escrevi
assigno em publico e raso.
Eleutério José de Soares
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Honório José Gonçalves
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