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Este repertório apresenta um resumo de docu
mentos referentes a temática indígena, encontra
dos no Arquivo Público Estadual de Sergipe. A 
documenta9ao arrolada neste volume, a pesar de 
emitida por agentes do mundo branco e destinada 
a representantes do Estado, permite entrever opa
pel das sociedades indígenas na história do Nor
deste. Pois, além de algumas vozes dissonantes 
que aí se pronunciam, a documenta~o também 

• registra as manifes_ta96es dos próprios índios, ora 
de forma direta, quando eles fazem uso da escrita 
para reivindicar o cumpri,mento das regras vio
ladas, ora de forma indireta, a través das ref eren
cias as a~oes indígenas. Sao relatos quedao pis
tas para perceber os indios nao simplesmente co
mo coadjuvantes emudecidos, mas comoatores 
cu jos papéis e falas vao sendo gradativamente re
tirados do silendo dos arquivos. 
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Introdu~ao 

B EATRIZ Gó1s DANTAs* 

Dentre os muitos desafios colocados aos pesquisadores que se prop6em 
a estudar a dinamica das sociedades indígenas, em rela9ao com a 
sociedade regional/nacional e a maneira pela qual essa dinámica foi 
integrada a memóriahistórica dos povos indígenas, o conhecimento sobre 
as fontes primárias disponíveis é, certamente, um dos primeiros a ser 
enfrentado. O presente trabalho inscreve-se nessa retomada de interesse 
pela documenta9ao escrita, que, ao lado das fon tes orais, possibilitanovas 
leituras sobre o papel do índio e de outros protagonistas na história 
regional. 1 A sistematiza9ao e a divulga~ao de fontes primárias é, certa
mente, urna forma de contribuir para amenizar as dificuldades na 
elabora9ao de urna história indígena, mesmo quando a documenta9ao 
reunida é restrita ao século XIX duma pequena Província nordestina, e 
produzida apenas por alguns atores sociais. 

Este Repertório resume documentos sobre a temática índio, abran
gendo as coley6es Clero e Cámaras Municipais, tais quais se encontram 
constituídasnoArquivoPúblicoEstadualdeSergipe(APES)atualmente. 
Cumpre registrar que documentos emitidos porjuízes encontram-se aquí 
elencados, pois no arquivo de origem estao incluídos na cole9ao Cámaras. 
As cole96es aquí repertoriadas representam urna pequena parcela do 
acervo documental que se en contra soba guarda do APES (vide texto de 
EnoildaSantos Monteiro nesta publica9ao), no qual seencontra urna rica, 
porém invísivel documenta9ao sobre a temática índio dispersa em vários 
fundos e/ou coley6es, o que aponta para a importancia dos arquivos 
estaduais enquanto depositários de f ontes para a história indígena. 

* Profa. Visitante do NPPCS/UFS 
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As constantes demandas de consultas nestas duas cole96es, o estado 
precário de muitos documentos e, sobretudo, o teor das informa96es 
produzidas pelas Camaras Municipais, pelos juízes e pelos diferentes 
agentes religiosos (padres, curas, vigários, capelaes e missionários) que, 
na qualidade de "funcionários eclesiásticos," mantinham correspon
dencia com autoridade provinciais e forneciam informa96es sobre os 
aldeamentos e seus habitantes, foram critérios que ajudaramnadefini9ao 
do corpus documental a ser sistematizado, no primeiro momento, para 
divulga9ao. 

Este trabalho se constituí num dos resultados de urna pesquisa 
documental mais ampla que iniciamos na década de 70,juntamente com 
alunos dos cursos de gradua9ao da Universidade Federal de Sergipe, 
procurando compreender o "desaparecimento" das popula96es indígenas 
aldeadas em Sergipe,já que no início do século XIX, elas constituíam 2 % 
da popula9ao local, habitando diferentes localidades oficialmente identifi
cadas como miss5es, aldeias ou vila de índios, enquanto, no fmal do 
século, todas elas foram dadas como extintas. Desde entao, de forma 
intermitente, vimos pesquisando o acervo do APES, onde localizamos 
urna documenta9ao significativa sobre o tema (Dantas, 1984), docu
menta9ao que tem servido de fundamenta9ao empírica a alguns trabalhos 
publicados sobre as aldeias (Dantas,1976, 1983, e Dantas e Dallari, 
1980). Aos poucos, a medida que a documenta9ao ia sen do localizada, foi 
surgindo a idéía de submete-la a tratamento específico e siste.matizá-la 
para divulga9ao, idéía que amadureceu ao longo da década de 80 através 
da participa9ao no Grupo de Trabalho de História Indígena e do 
Indigenismo da ANPOCS e no Guia de Fon tes para a História Indígena 
e do Indigenismo em Arquivos Brasileiros (UNICAMP/USP/UNESP), 
ora em execu9ao. Na fase final deste trabalho foi decisivo o apoio do 
Núcleo deHistória indígenaedo Indigenismo (NHil/USP), que viabilizou 
a microfilmagem dos documentos aquí repertoriados e a organiza9ao e 

' publica9ao deste instrumento de pesquisa. A Universidade Federal de 
Sergipe de ve ser creditado o apoio institucional ao longo dos muitos anos 
em que estivemos envolvida com levantamento documental, no 
Departamento de Ciencias Sociais e, mais recentemente, no Núcleo de 
Pós-Gradua9ao e Pesquisa em Ciencias Sociais (NPPCS). Ao Arquivo 
Público de Sergipe <levemos a intera9ao cordial e cooperativa que nos 
permitiu realizar um trabalho que reverterá em benefício da própria 
institui9ao e dos seus pesquisadores. 

Esta publica9ao compreende urna Introdu9ao através da qual se 
procura dar conta do processo de elabora9ao <leste trabalho e 
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contextualizar a documenta9ao apresentada no quadro da política 
indigenista nacional e, mais especificamente, da história indígena da 
Província durante o século XIX. 

U m pequeno texto sobre o Arquivo Estadual de Sergipe - guardiao 
do acervo aqui repertoriado - no qual é apresentada urna rápida história 
da institui9ao e do seu acervo, permitindo melhor situar as cole95es aquí 
trabalhadas. 

Segue-se o texto central do Repertório, no qual os documentos 
aparecem segundo ordem cronológica e, na parte final dois índices: um 
temático e outro topográfico. O índice de etnias - usual em publica95es 
dessa natureza - nao figura aqui pela simples razao de que as fontes 
trabalhadas nao se referem a grupos étnicos específicos, mas apenas o 
fazem, genericamente, a índios. 

Sobre os Documentos 

O espa90 geográfico enfocado na docu menta9ao repertoriada é referente 
a Sergipe, pequeno estado nordestino que, na condi9ao de Província se 
liberta da Bahia em 1820. Este fato tem repercuss5es sobre os limites 
temporais da documenta9ao aqui apresentada, como de resto sobre o 
acervo do APES, constituído basicamente de documentos dos séculos 
XIX e XX. Os marcos temporais dos documentos aqui repertoriados é 
1822-1888. Coincidem pois como Império. Todavía, esses limites nao 
foram colocados por nós. Eles foram impostas pela própria documen
ta9ao, urna vez que, nas cole96es trabalhadas nao se localizaram 
documentos de interesse para a história indígena referentes ao período 
colonial e ao republicano. Em rela9ao a este, a separa9ao entre Igreja e 
Estado e as mudan9as da política indigenista com a cria9ao do SPI, 
associadas a extin9ao legal dos aldeamentos de Sergipe ainda na segunda 
metade do século passado, ajudam a explicar o fato de que atores sociais 
que antes produziam textos sobre os índios deixem de faze-lo. 

Foram ao todo repertoriados 329 documentos que se distribuem 
irregularmente pelo tempo aqui trabal hado. Hámomentosemqueé visível 
maior concentra\:ao de documentos, os quais se tornam bastante rarefeitos 
em outros, chegando mesmo a apresentar lacunas em vários anos. 

As raz5es desse fato podem ser buscadas na área de produ9ao dos 
textos escritos, ou nos órgaos encarregados do recolhimento, guarda e 
preserva9ao dos acervos documentais. Certamente, é na própria história 
do APES que boa parte das !acunas documentais encontram sua razao de 
ser. Sujeito durante anos a condi96es extremamente adversas de 
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preserva9ao seu acervo sofreu perdas irrecuperáveis (Dantas, 1990; 
Oliva, 1975). Numa perspectiva menos pessimistaé possívelesperarque 
tais !acunas venham a ser no futuro parcialmente preenchidas, pois parte 
da documenta9ao emitida por Camaras, J uízes e agentes religiosos, pode 
encontrar-se no APES integrando também outros fundos e/ou cole96es. 

Por outro lado, na área de produc;ao de textos é sabido que, em func;ao 
da própria política e a9ao indigenista, que varia ao longo do século 
(Carneiro da Cunha, 1992a, 1992b, Moreira Neto,1971), os diferentes 
órgaos podem ter recebido maiores ou menores solicitac;o~s do Governo 
Central e Provincial para informar sobre os aldeamentos. E significativo 
observar que, em dados períodos, se intensifica bastante a produ9ao de 
documentos sobre o tema, pois as Camaras e os vigários sao instados a 
responderem as indaga96es do Goyerno Central sobre a situa9ao dos 
índios. Exemplar é o que ocorre em 1869, quando o Ministério da 
Agricultura Comércio e Obras Públicas, que entao geria as quest5es 
indígenas, envia as Províncias um aviso circular. Constituído de sete 
quesitos, indaga sobre o número de aldeamentos, data da fundac;ao, 
número de pessoas, desenvolvimento intelectual e moral de que sao 
capazes, costumes, renda das aldeias, tribos em estado sel vagem e meios 
empregados para civilizá-los. Consulta também sobre qecessidade de 
di retor, conveniencia de distribuic;ao de lotes de terras e venda do restante 
e sobre índios que tenham abandonado aldeamento. No APES foram 
localizadas respostas de vigários de 30 freguesias e de 15 camaras 
municipais, que na sua quase totalidade respondem laconicamente 
informando nao ha ver aldeamento no espa90 sob suajurisdi9ao. Este tipo 
de documento, urna espécie de "certidao negativa", tem seu alcance 
documental melhor apreeendido quando se sabe que ao lado do interesse 
em mapear a situa9ao dos índios urna questao crucial era a das terras 
passíveis de apropria9ao. 

Quan to ao tipo de documento aquí registrado, além de meia centena de 
mapas de popula9ao, rela96es nominais e listas contendo importantes 
dados quantitativos e qualitativos sobre demografia, e de algumas pe9as 
jurídicas, a documenta9ao repertoriada é constituída, basicamente, de 
correspondencia enviada pelas Camaras Municipais, por di versos agen
tes religiosos e por J uízes ao Presidente daProvíncia. Este, por suafun9ao 
administrativa, represen ta va o intermediário entre o Governo Imperial, ou 
seja os "interesses nacionais", e o poder político local sustentado pelos 
"interesses region'ais". Nessa encruzilhada, ponto de embate de lutas 
di versas e de media9ao, o Presidente de Província se torna destinatário e 
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emissor de intensa correspondencia, através da qual procura implementar 
a administrac;ao pública provincial, articulando-a comas determina96es 
do Governo Central de quem é emissário. Desse modo, através da 
correspondencia recebida pelo Presidente de Província-no caso emitida 
por Juízes, membros das Camaras e agentes religiosos - é possível 
acompanhar vários assuntos concernentes a administrac;ao provincial, 
entre os quais as quest5es relacionadas com catequese e civiliza9ao dos 
índios, administrac;ao dos seus bens e urna multiplicidade de outros temas 
que fazem com essa correspondencia se ja urna importante fon te documen
tal que ajuda a reconstituir a história dos índios em prolongado contato 
coma sociedade envolvente. 

Emitida por agentes do mundo branco e destinada a representantes do 
Estado, adocumenta9ao aquí reunida apresentaas limita96es do seu lugar 
de produ9ao: urna visao externa das aldeias e dos índios marcada pelos 
interesses dos regionais. Mas, além de algumas vozes dissonantes que aí 
se pronunciam, é preciso lembrar que, mesmo nessa documenta~ao, é 
possível recuperar a presen9a do índio, ora de forma diret~ quando ele 
fazendo uso da escrita se manifesta apelando as autoridades para invocar 
o cumprimento das regras violadas - o que neste estoque específico de 
documentos é raro, sendo, contudo, mais frequente em outros - ou, de 
forma indireta, através das referencias as a96es dos índios, relatadas pelos 
agentes brancas, que vao dando pistas para percebe-los nao simplesmente 
como coadjuvantes emudecidos, mas como atores cu jos papéis efalas vao 
sendo gradativamente retirados do silencio dos arquivos (Dantas et alii, 
1992). 

,, 
Indios - "Mistura" e "Desaparecimento" 

Quest5es diversas permeavam o cotidiano das popula96es aldeadas em 
sua rela9ao coma sociedade en vol vente, rela9ao marcada frequentemente 
por conflitos, que tinham como urna das principais raz5es o uso, a posse 
e/ou a propriedade da terra dos índios. Destinada as aldeias por 
instrumentos legais e disputadas pelos regionais, a terra se constituí, 
durante o século XIX, sobretudo nas áreas de ocupa9ao colonial mais 
antiga, no cerne da "questao indígena" (Carneiro da Cunha, 1992a). As 
popula96es indígenas do Nordeste, neste período marcado pelas tens5es 
entre as oligarquias locais e os surtos de centraliza9ao do poder, sofreram 
violento e continuado assédio sobre su as terras. A título de arrendamento 
ou simples invasao, estas eram, com frequencia, ocupadas por senhores 
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de engenho, criadores de gado ou lavradores. Com a criac;ao do 
Reaulamento das Missóes (Decreto 426, de 24.07.1845), instrumento 

b 

legal que dispóe sobre a administrac;ao dos índios e seu patrimonio, 
ampliou-se o espac;o para os proprietários rurais assumirem a direc;ao das 
aldeias (Santos,1988), enquanto aumentava a intensidade dos conflitos 
tendo como fulcro a posse das terras indígenas. A partir da segunda 
metade do século, sobretudo, os índios dos aldeamentos passam a ser 
referidos com crescente frequéncia, como índios "misturados", 
agregando-se-lhes u ma série de atributos negativos que os desqualificam 
e os op6em aos índios "puros" do passado, idealizados e apresentados 
como antepassados míticos. O apelo a mistura como elemento diluidor se 
exacerba no decorrer da segundametade do século, ten do evidente relac;ao 
comas ideo logias raciais de que se lapc;ariam mao para explicar o Brasil, 
e como conjunto de dispositivos jurídicos que, a partir da Leí de Terras 
(1850), disciplinaria a propriedade fundiária. Logo em seguida a esta, o 
Governo disporia sobre os aldeamentos, mandando "incorporar aos 
Próprios Nacionais as terras dos índios, que já nao vivem aldeados, mas 
sim confundidos com a massa de populac;ao civilizada," (Aviso do 
Ministério dos Negócios do Império, 21.10.1850, APES, Pac. 425 el.a.). 
Esse dispositivo legal, interpretado do modo que convinha aos interesses 
regionais, fez com que a populac;ao dos aldeamentos fosse insistentemente 
apresentada como "misturada" e "mestic;a", o que culminaria com a 
negac;ao da existencia de índios. Desse modo, através da mistura de rac;as 
e culturas, descaracterizar-se-iam os sujeitos de direitos históricos, 
dentre os quais o mais relevante era a posse da terra. Com base nas 
informac;oes dos Presidentes de Província de que nao havia mais índios, 
mas tao semente populac;óes "misturadas", muitos aldeamentos seriam 
extintos em Goiás, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Ceará, Pernambuco, 
Alagoas e Sergipe (Carneiro da Cunha, 1987:70). 

Em algumas Províncias extinguir-se-iam todos de urna só vez, en
quanto novos dispositivos iriam regulamentando as terras dos antigos 
aldeamentos. O espólio das terras das aldeias extintas, como atesta a 
copiosa legislac;ao sobre o tema, é disputado pelo poder central, provincial 
e local, até que no último quartel do século XIX, este último ganha forc;a 
e terras de antigas aldeias passam para as Camaras Municipais que as 
aforam (Carneiro da Cunha, 1992a, 1992b). 
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Os Indios em Sergipe 

O processo de desmantelamento das aldeias e de expropriac;ao das 
terras indígenas, que ocorre em todo o Brasil, sobretudo nas áreas de 
ocupac;ao mais antiga, onde as terras eram mais valorizadas, está bem 
documentado em Sergipe. 

No primeiro quartel do século XIX, havia índios dispersos em vários 
pontos da Província, conforme indicamos Mapas de Populac;ao existentes 
no APES e aqui repertoriados. Mas era nos aldeamentos que se concen
travao maiornúmerodeles. Reconhecia-seentao, oficialmente, aexistén-,, 
ciadas seguintes povoac;óes indígenas: Aldeíade AguaAzeda, Missao de 
Nossa Sen hora do Carmo de Pacatuba, Missao de Sao Félix de Pacatuba, 
Míssao de Sao Pedro de Porto da Folha e Vila do Tomar do Geru.2 Com 
excec;ao de Água Azeda, aldeia localizada a cinco léguas de Sao Cris
tovao, a antiga capital , as demais aglomerac;óes indígenas eram 
resultantes de miss6es. Ainda na segunda metade do século XVIII, Geru 
f oi elevada a condic;ao de Vil a de índios, após a expulsao dos jesuítas, seus 
fundadores, passando para o clero secular os encargos de assisténcia 
religiosa. As demais permaneceram como missóes dos Carmelitas 
(Japaratuba), e dos Capuchinhos (SaoPedro ePacatuba) que, aolongodo 
século, vao perdendo o controle sobre essas aldeias. Os Capuchinhos, que 
tiveram seu espac;o de atuac;ao ampliado na década de quarenta, quando 
a Assembléia Provincial financia a vinda de missionários italianos, 
acirrando-se muitas vezes as disputas com o clero secular, terminam 
perdendo,já no fim do século, a influencia sobre o extinto aldeamento de 
Sao Pedro do Porto da Folha. 

Nao se limita va a catequese a atuairao dos religiosos entre os índios. 
No século XIX, eles administravam ainda algumas aldeias em Sergipe. 
Elas eram regidas por pessoas nao índias, indicadas ou reconhecidas pelo 
Estado, e pelas lideranc;as nativas que recebiam títulos de capitao-mor, 
sargento-mor etc., indicativos das func;6es militares que se reservavam 
aos índios aldeados. As ordenaniras indígenas, nome que se <lava a essa 
forma de organizac;ao imposta aos índios, subordinavam-se aos diretores 
da aldeiaque administravam os bens e o trabalho dos nativos e suarelayao 
coma sociedade mais ampla. 

A administrayao das aldeias esteve a cargo de diretores leigos ou 
religiosos, ouvidores, juízes de órfaos e autoridades diversas. Com o 
Regulamento de 1845, o Governo Central estabelece normas sobre a 
administrayao e catequese dos índios, criando em cada Província urna 
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Diretoria Geral de Índios. Em Sergipe, ela foi precedida por urna 
institui9ao con genere criada em 1844 pelo Governo Provincial. Por essa 
Iegisla9ao deveria ha ver um diretor em cada aldeia e um diretor geral na 
Província. 

Ao longo dos séculas, os poderes atribuí dos aos dirigentes das aldeias 
sempre despertaram a cobi9a dos fazendeiros interessados ero usufruir 
das terras e da mao-de-obra indígena. Na missao de Pacatuba, por 
exemplo, sérios conflitos, como a invasao da cadeia de Vila Nova pelos 
índios, marcaram a substitui9ao do diretor capuchinho pelos diretores 
fazendeiros (Mott,1986), revivendo as seculares disputas entre admi
nistra9ao leiga e missionária. 

Questoes comos proprietários rurais pontuaram a vida das aldeias no 
século XIX, ao lado de muitos conflitos gerados nas rela95es entre índios 
e representantes do mundo branca como o padre, o professsor e o diretor 
da aldeia. A posse de terras, cuja propriedade coletiva era assegurada aos 
índios por leis, gerava constantes atritos comos senhores de engenho e 
criadores de gado vizinhos das aldeias. 

Para se livrarem da vizinhan9a dos índios e poderem apossar-se de 
suas terras, os grandes proprietários, que dispunham também de poder 
político, tentam extinguir aldeamentos, transferindo índios de urna aldeia 
para outra. Desse modo liberavam as terras que pertenciam a urna delas. 

,; 

Os índios de Agua Azeda, por exemplo, que viviam na zona a9ucareirado 
Vaza-Barris, foram violentamente transferidos, poriniciati va dos senhor
es de engenho, para o Geru, retornando mais tarde para a sua aldeia 
(Dantas, 1976; Mott,1986). 

Quando nos meados do século XIX, ocorre, a nível nacional, a 
regulamenta9ao da propriedade das terras no Brasil (Leí de Terras 1850) 
e se as socia a esta a determina9ao de extinguir os aldeamentos dos índios 
"misturados", Sergipe é urna das Províncias onde logo se aplicam as 
novas le is procedendo-se a elimina9ao oficial dos aldeamentos invocando
se o argumento da mesti9agem. 

Até a década de quarenta, as autoridades provinciais admitiam explici
tamente a existencia das aldeias e reconheciam como índios os seus 
habitantes. Nao só o Presidente da Província como as Camaras 
Municipais pediam ao Governo Central providencias para educar os 
índios. Os proprietários rurais, quando se julgavam amea9ados em seus 
interesses, propunham a remo9ao dos índios para outra aldeia ou a 
incorpora9ao deles aMarinha, como forma de desmobilizar a a9ao grupal. 
Tentando educá-los, remo ve-los ou dispersá-los, reconhecia-se con tu do a 
existencia de índios e reconhecendo-a, por coerencia, deviam as 
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autoridades garantir-lhes os direitos assegurados por lei, inclusive o 
direito a propriedade coletiva das terras das aldeias. 

Na década de cinquenta, sob o argumento de que os habitantes das 
aldeias eram misturados e mesti9os, passam as autoridades a negar a 
existencia de índios em Sergipe. Essa é a postura adotada pelo Presidente 
da Província Amancio Joao Pereira de Andrade que, em 1851, faz um 
extenso relatório sobre as aldeias sergipanas, contestando as informa95es 

,; 

do Diretor Geral dos Indios e apresentando-as como constituídas de 
mesti9os e alguns poucos aborígenes que viviam entre os civilizados, 
opinando com insistencia que as aldeias deveriam ser extintas e seus 
terrenos incorporados aos bens da na9ao. 

Apesar de algumas vozes discordantes, as posi95es defendidas pelo 
Presidente Amancio J oao Pereira de Andrade em rela9ao ao índio foram 
adotadas também pelo seu sucessor, José Antonio de Oliveira e Silva, que 

,; 

solicita ao Imperador a extin9ao da Diretoria Geral do Indios em Sergipe, 
o que foi decretado pelo Governo Central em 06 de abril de 1853 (Leis do 
Império, Decreto nº 1139). 

,; 

Coma extin9ao da Diretoria dos Indios, o governo nao mais reconhecia 
a existencia das aldeias. Desobrigava-se, assim, de prestar assistencia 
aos índios, dar-lhe missionário e garantir o direito as terras. Estas, que 
eram propriedade coletiva dos índios, foram se transformando, 
gradativamente, em propriedades particulares dos que podiam comprá
las ou, delas se apropriar por outros meios. 

No final do século, os registros oficiais já nao fazem referencia a índios 
,; 

em Sergipe. Indios sao apresentados como seres do passado, extintos.Nos 
levantamentos censitários aparece a categoría caboclo, urna nova forma 
de identifica<;ao imposta aos habitantes das aldeias. 

Desse modo, a mesti9agem, que fara largamente incentivada desde o 
século XVIII como parte da política de integra9ao dos índios, transforma
se no artifício utilizado pelos brancas para descaracterizar os habitantes 
das aldeias como índios, servindo de pretexto para a espolia9ao das terras 
indígenas. 

Por seu tumo, a despeito de terem negada a sua identidade e de terem 
sido expulsos das terras, nas imedia96es das aldeias persistiam os índios, 
utilizando-se de um expediente de que sempre fizeram uso, recorrendo as 
autoridades, notadamente ao Governo Central, no sentido de terem de 
volta as suas terras. 
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Notas 

1 A retomada do interesse pela documenta9ao escrita relativa aos índios 
é evidenciada pelo Guia de Fontes para a Hist6ria Indígena e do 
Indigenismo emArquivos Brasileiros (UNICAMP, USP, UNESP), ora 
em execu9ao a nível nacional, nas recentes pub1ica96es como História 
dos Índios no Brasil e Legisla9ao Indigenista no século XIX, organi
zadas por Manuela Carneiro da Cunha (1992, 1992b), além de várias 
disserta9oes de mestrado, algumas das quais já publicadas, como 
Guerra dos Bárbaros de Maria ldalina daCruz Pires (1990) eA Política 
Indigenista do Maranhao Provincial, de Maria Elizabeth Beserra 
Coelho (1990). 

2 Há vagas referencias a urna aldeia do Rio Real da Praia. Quanto a aldeia 
da Chapada, que aparece em vários documentos, é, segundo as fontes, 
um desdobramento da aldeia do Geru, que ao ser transformada em Vila, 
assiste a migra9ao dos índios para as matas da Chapada, atual Cristi
nápolis. Sobre a história das aldeias ver Dantas (1976,198); Dantas e 
Dallari (1980); Figueiredo (1981) e Mott (1986). Há ainda várias 
referencias a índios que nao viviam reunidos em aldeias. 
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ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DE SERGIPE 
urna apresenta~ao 

ENOILDA SANTOS MoNTEIRo* 

Histórico 

O Arquivo Público Estadual de Sergipe (APES) tem sua origem na se9ao 
deArquivo daBibliotecaPúblicaProvincial, criadaem 1848 (Lei n°233), 
coma finalidade de guardar os "originais ou cópias de quaisquer papéis 
do Governo geral ou provincial, cuja a guarda no arquivo se julgar 
conveniente, e para notícias" sobre acontecimentos, descobertas cientí
ficas, progresso e artes. 

Durante o governo de Maurício Graccho Cardoso, foi criado o 
"Arquivo Público do Estado, com o fim de receber e conservar, sob 
classifica~ao sistemática, todos os documentos relativos aodireito públi
co, a legisla9ao, a administra9ao, a história, a geografía, e, em geral, as 
manifestai;6es do monumento científico, literário e artístico de Sergipe, ou 
quaisquer outros documentos cujo depósito seja oficialmente deter
minado" (Lei nº 845, de 15/10/1923). 

Em 1926 houve um retrocesso; o Arquivo vol ta a condi9ao de Se9ao 
da Biblioteca Pública até 1945 quando é criado novamente através do 
Decreto-leí nº 617, de 03 de abril. 

Vinculado a Secretaria de J usti~a e Interior pelo Decreto nº 03, de 20/ 
05/1947, o APES passou a funcionar em sala do prédio da Assembléia 
Legislativa até 1964quandofoi desabrigadodesse local e o acervo jogado 
nos por6es úmidos de um prédio antigo permanecendo assim até 1970 
quando passou a integrar aestrutura daSecretariade Estado daEduca9ao 
e Cultura, através do Decreto nº 2.005, de 25/11/1970. 

* Técnica em Arquivologia e Ex-Diretora do APES 



20 " R EPERTÓRIO DE DOCUMENTOS PARA A HISTÓRJA I NDÍGENA • SERGIPE 

Essa data - 1970 - é marco na Arquivologia Sergipana. Sob a 
coordena9ao da ProF Beatriz Góis Dantas, iniciou-se o processo de 
arranjo e descri9ao do acervo do APES, visando a tomá-lo acessível ao 
público, resgatando, assim, sua identidade como Arquivo Público. Em 
meio a esse processo, mudou-se para o Palácio Carvalho Neto, anterior
mente ocupado pela Biblioteca Pública, onde funciona atualmente. 

Com a cria9ao da Funda9ao Estadual de Cultura (FUNDESC), em 
1985, o APES passa a ser unidad e vinculada a essa entidad e fundacional 
e em 1987 passa a fazer parte da, e?tao criada, Secretaria de Estado da 
Cultura. 

Buscando, sempre, o aperfei9oamento das fun96es do Arquivo, foram 
criadas unidades organicas para desenvolverem atividades de apoio, tais 
como: biblioteca, divulga9ao, laboratório de conserva9ao e restaura9ao e 
pesquisa. 

As atividades técnico-culturais desenvolvidas através dos referidos 
setores tem contribuido para melhorar o nível técnico do pessoal do 
Arquivo, bem como a rela9ao arquivo-comunidade e a preserva9ao do 
acervo criando, ainda, as condi96es necessárias a implanta9ao do Sis tema 
Estad u al de Arquivos instituído pelaLeinº2.202, de 20/12/1978, do qual ,, 
o Arquivo Público, como Orgao central, é o coordenador. 

Tudo isto contribuiu para que o APES fosse reestruturado de forma 
que atendesse as suas finalidades de receber, por transferencia e/ou 
recolhimento, os documentos produzidos pela Administra9ao Pública 
Estadual, bem como preservar o patrimonio arquivístico do Estado, 
garantindo o acesso ao mesmo. ~ > 

O acesso ~os documentos é permitido a todo cidadao, após registrar
se, como usuário, no Setor de Consultas, no horário de 08 :OOh as 17 :OOh, 
nos días úteis. 

A reprodu9ao de documentos é facultada, l~vando-se em considera9ao 
o seu estado físico. 

Acervo 

Composto de documentos escritos, impressos e especiais provenientes da 
administra9ao pública e de particulares, comdatas-limite de 1692a 1982, 
perfazendo 980m textuais, arranjados e descritos, liberados ao público, 
oferece subsídios para pesquisa em vários segmentos: administra9ao, 
sociología, história, política, demografía, elei9ao, etnografía, religiao, 
etc. 
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A presenta-se sob a forma de códices, documentos textuais (avulsos e 
encardenados), cartográficos e iconográficos. 

O arranjo adotado tevecomo base o conhecimento por amostragem da 
documenta9ao e das estruturas organizacionais e funcionais das repar
ti96es do Governo do Estado, face a carencia de recursos humanos e 
financeiros para execu9ao do levantam.en to necessário e a inexistencia de 
instrumentos (listagens, rela95es de recolhimento) que indicassem a 
procedencia e proveniencia dos documentos. Privilegiando-se as fun96es, 
formulou-se o arranjo dos fundos do acervo do APES: Governo, Educa-
9ao, Seguran9a Pública, Fazenda, Via9ao e Obras Públicas, Agricultura 
e Justi9a. 

Algumas cole96es, agrupadas em épocas anteriores ao processo de 
arranjo e descri9ao, iniciado em 1970, foram conservadas adotando-se, 
apenas, umnovo arranjo interno que possibilitasse melhorconhecimento 
descritivo do seu conteúdo: Assembléia Legislativa, Camaras Muni
cipais, Tribunal Eleitoral, Acervo Geral, incluindo: Escravos, Clero, 
Poder Judiciário, Intendencia, M inistério da Agricultura, Registro Civil 
e Diversos Papéis. 

Os arquivos particulares <loados ao APES foram denominados 
Cole96es Particulares e sao em número de 11 ( onze ), atualmente todos 
arranjados e descritos . 

Cole~oes Clero e Camaras Municipais 

Essas cole96es sao reminiscente da antiga/primeira organiza9ao, por 
assunto, dada aos documentos do APES. 

Durante a década de 70, quando todo o acervo foi submetido ao 
processo de arranjo e descri9ao, orientado pelo princípio do "respeito ao 
fundo" elas foram conservadas pelos seguintes motivos: a relevancia do 
tema; a representati vidade de frequencia de consultas e cíta9ao; e por nao 
constituirern fundos ou parte dos mesmos. Apenas ganharam um novo 
arranjo interno que possibilitasse melhor conhecimento descritivo do seu 
conteúdo, objetivando, também, a melhoria do acondicionarnento e a 
preserva9ao. 

CLERO: com datas-limites de 1843 a 1892, possui 28 unidades de 
arquivamento, perfazendo 13,0 m lineares. Está organizada por espécie 
documental e cronológica. Constituída por correspondencia entre 
vigários de diversas freguesias e autoridades provinciais e mapas de 
popula9ao, possui os seguintes instrumentos de pesquisa : inventário 
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sumário, inventário analítico ( vols AG4O1 a 05), catálogo cronológico e 
tabela de equivalencia. O estado de conserva9ao é precário e o acesso com 
restri9ao. A entrada dessa documenta9ao na institui9ao foi efetuada por 
recolhimento em data desconhecida. 

" CAMARAS MUNICIP AlS: com datas-limites de 1823 a 1961 , possui 
206 unidades de arqui vamento, perfazendo 16,50m lineares. Está organi
zada em séries a partir da estrutura organizacional adotada nas camaras, 

/ 

topográfica (por municípios) e cronologicamente. E constituída por 
documentos das camaras mais anti gas do Estado-Aracaju, SantaLuzia, 
Itabaiana, Capela, Estancia, Socorro, Indiaroba, Laranjeiras, Rosário, 
Simao Dias, Sao Cristovao, etc.- criadas no século XIX. Possui 
instrumentos de pesquisa: guia, catálogo cronológico, inventário sumá
rio, inventário analítico (vols CMl 15, 17, 18, 19, 22) e tabela de 
equivalencia. Seu estado de conserva9ao é precário e o acesso é com 
restri9ao. A entrada dessa documenta9ao no APES foi efetuada por 
recolhimento em data desconhecida. 

Z3 

Repertório de Documentos para a História Indígena 
Existentes no Arquivo Público Estadual de Sergipe 

/ 

Informa-.;oes Técnicas 

1- O critério principal de entrada dos documentos é cronológico. 

2 - Os verbetes contem as seguintes informa96es: 

•Tipo de documento com indica9ao do emitente e destinatário, proce
dencia e data. 

•Resumo do conteúdo. 
• Localiza9ao do documento na unidade de arquivamento no APES e 
indica9ao do número de páginas. 

• Eventuais informa96es complementares, relacionadas como estado 
do documento e transcri9ao. 

3 -A localiza9ao dos documentos nas unidades de arquivamento do APES 
é feita em cada verbete utilizando-se a nota9ao formada por letras e 
números, própria da institui9ao. Através dela indica-se fundo, série, 
unidade de arquivamento e tipo de acondicionamento. Quando o docu
mento é numerado no arquivo - procedimento que nao é uniforme nas 
cole96es aqui apresentadas - faz-se também esta indica9ao antes do 
número de páginas do documento. 

4-A numera9ao sequencial aesquerdado verbete indica o número de en
tradadosdocum ntosnesteRepertório.Servetambémparareferenciá-los 
nos índices temütico e topográfico e, quando necessário, indicar a 
vincula9ao de documentos anexos no arquivo de origem. 

5 - Os documentos anexos mereceram o mesmo tratamento dos demais, 
recebendo cada um deles um número de entrada no Repertório, seguindo 
sempre o critério cronológico. É indicada, explícitamente, a sua vin-
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cula~ao ao documento principal, de modo a resguardar os conjuntos 
documentaiseo arranjo dado peloArquivo. Seguimos a riscaeste arranjo, 
mesmo nos caso em que, estranhamente, o anexo tem data posterior ao 
documento classificado como principal. 

6 - As chaves sao usadas para complementar informa96es que nao sao 
explícitas nos documentos, mas importantes porque ajudam a especificá
las. 

7 - Nos resumos e índices foi atualizada a grafía das palavras. 

8 - A inclusao de documentos no Repertório embora obede~a ao critério 
básico de relacionar-se coma temática indígena, em alguns casos se torna 
mais aberto no se:,ntido de incluir urnas poucas pe9as que nao fazem 
referencia explícita a índios, aldeamentos ou termos afins, mas ajudam a 
compreender a evolu~ao político-administrativa das anti gas aldeias. 

Cole~oes C~ero e Camaras Municipais 

1822 

01 - Rela9ao nominal de todos 
habitantes da Freguesia de Indios de 
Nossa Sen hora do Socorro da Vil a de 
Tomar enviada pelo Vigário ao Presi
dente da Província. Vila de Tomar, 
.. 07. 1822. 
Contém informa96es sobre nome, 
cor, sexo, idade, estado civil, condi-
9ao social, ocupa9ao e número de 
fogos. 
AG4 Pac.04. Doc.01. 20pp. 

1823 

02 - Ofício do Vigário da Missao de 
Sao Pedro ao Conselho de Governo da 
Província. Missao de Sao Pedro, 
06.04.1823. 
Comunica a migra9ao de índios de 
Águas Belas (Pe) para a missao de 
Sao Pedro. Denuncia o Capitao-Mor 
índio desta missao de ser arbitrário e 
indígno de ocupar o posto. Pede 
exonera9ao do cargo de Diretor por 
considerá-lo incompatível com suas 
fun96es eclesiásticas. 
AG4 Pac.01. Doc.01. 03pp. 
Obs. Transcricao do APES. Original 
deteriorado recolhido a reserva. 

1824 

03 - Ofício de Vereadores e outras 
autoridades da Vila Nova ao Pre
sidente do Conselho da Província. 

Vila Nova, 30.08.1824. 
Pedido de substitui9ao do Capuchi
nho que dirige a aldeia de Pacatuba 
por um Diretor secular para acabar 
com as desordens provocadas pelos 
índios e expulsar da aldeia deser
tores, ladroes e crimininosos que aí se 
abrigam. Pedem ainda destacamento 
para o local e comprometem-se a 
pagar o soldo. 
CMl Pac. 16. 03pp. 

1825 

04 - Mapa exato da popula9ao da 
Freguesia de Nossa Senhora dos 
Campos do Rio Real de Cima, termo 
de Vila do Lagarto, enviado pelo 
Vigário colado ao Presidente da 
Província. Campos do Rio Real de 
Cima, 06.04.1825. 
Popula9ao especificada por sexo, 
idade, cor (brancas , pardos, negros e 
índios), condi9ao civil (ingenuos, 
libertos e cativos) e estado civil. 
Consta também número de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.08. Olp. 

05 - Mapa exato da popula9ao dos 
índios da Missao de Sao Félix de 
Pacatuba, termo da Vila Nova do Rio 
Sao Francisco, enviado pelo Vigário 
ao Presidente da Província. Pacatuba, 
15.04.1825. 
Popula9ao especificada por sexo, ida
de, estado civil. Indica número de 
fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.09. Olp. 
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06 - Oficio do Vigário e Diretor da 
Missao de Sao Pedro ao Presidente da 
Província. Missao de Sao Pedro, 
18.04.1825. 
Envía mapa da popula9ao. 
AG4 Pac.01. Doc.10. Olp. (Contém 
anexo). 
Obs. Transcri9ao do APES. Original 
recolhido a reserva. 

07 - Mapa exato da populac;ao da 
M issao de Sao Pedro tcrn10 da Vila de 
Propriá, enviado pelo V igário e Dire
tor ao Presidente da Província. 
Missao de Sao Pedro, 18.04.1825. 
Popula9ao especificada por sexo, 
idade, cor (brancas , pardos, negros e 
índios), condi9ao civil (ingenuos, 
libertos e cativos) e estado civil. 
Consta tambétn número de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc. 10.1 Olp. (Anexo 
no doc. nº.06). 

08 - Mapa exato da popula9ao da 
Mi ssao de Nossa Senhora do Monte 
do Canno naJaparatuba do termo da 
Vila de Santo Amaro, enviado pelo 
Pároco e Missionário ao Pre!:> it.lcnte 
da Província. Japaratuba, 20.04. 
1825. 
Popula9ao especificada por sexo, ida
de, cor (brancas, pardos, negros e 
índios), condi9ao civil (ingenuos, 
libertos e cativos) e estado civil. 
Consta tan1bém número de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.11. Olp. 

09 - Mapa exato da popula9; 1 da 
Freguesia de Nossa SenhoLt da 
Piedade da Vila do Lagarto, enviado 
pelo Vigário ao Presidente daProvín
cia. Vila de Lagarto, 25.04.1825. 
Populac;ao especificada por sexo, 
idade, cor (brancos, pardos, negros e 

índios), condic;ao civil (ingenuos, 
libertos e cativos) e estado civil. 
Consta também número de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.13. Olp. 

10 - Mapa da populac;ao da Freguesia 
de Santo Amaro das Brotas, enviado 
pelo Vigário ao Presidente da Provín
cia. Santo Amaro das Brotas, 28.04. 
1825. 
Contém discriminadamente a idade, 
o sexo, a cor (brancas, pardos, negros 
e índios), a condi9ao civil (ingenuos, 
libertos e cativos), estado civil e o 
número de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.14. Olp. 
Obs. Transcri9ao do APES. Original 
danificado recolhido a reserva. 

11 - Rela9ao nominal de todos os 
Índios da Freguesia e Vila de Tomar 
do Geru Província de Scrgipe d' El 
Rei, enviado pelo Vigário ao Presi
dente daProvíncia. Vila de Tomar do 
Geru, 02.05. 1825. 
Popula9ao discriminada por no1ne, 
idade, sexo, estado civil e ocupa9ao. 
AG4 P 04. Doc.04. 14pp. 

12 - Mapa exato da popula9ao de 
Santo Antonio do Urubu de Baixo da 
Vil a de Propriá, enviado pelo Vigário 
ao Presidente da Província. Propdá, 
06.05.1825. 
Contém discriminadan1ente a idade, 
o sexo, a cor (brancas, pardos, negros 
e índios), a condi9ao civil (ingenuos, 
libertos e cativos), estado civil e o 
número de fogos . 
AG4 Pac.01. Doc.15. Olp. 
Obs. Transcri9ao do APES. Original 
danificado recolhido a reserva. 
13 - Mapa exato da popula9ao de 
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Santo Antonio de Vila Nova do Rio 
Sao Francisco, enviado pelo Vigário 
ao Presidente da Província. Vila 
Nova, 10.05.1825. 
Populac;ao especificada por sexo, 
idade, cor (brancas, pardos, negros e 
índios), condi9ao civil (ingenuos, 
libertos e cativos) e estado civil. 
Consta também número de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.16. Olp. 

14 - Mapa exato da popula9ao da 
Freguesia de Nossa Senhora do 
Socorro da Cotinguiba, termo da 
capital da Província de Sergipe d 'el 
Rei, enviado pelo Vigário ao Presi
dente da ProYíncia. Nossa Senhora 
do Socorro, 23.06.1825. 
Popula9ao especificada por sexo, 
idade, cor (brancas, pardos, negros e 
índios), condi9ao civil (ingenuos, 
libertos e cativos) e estado civil. 
Consta também número ele fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.18. Olp. 

1826 

15 - Mapa exato da popula9ao da 
Freguesia de Nossa Senhora do 
Socorro da Vil a de Tomar do Geru da 
Província de Sergipe d ' el Rei , 
enviado pelo Vigário ao Presidente 
da Província. Vil a de Tomar do Geru, 
1826. 
Popula9ao especificada por sexo, ida
de, cor (brancas, pardos, negros e 
índios), condi9ao civil (ingenuos, 
libertos e cativos) e estado civil. 
AG4 Pac.01 . Doc. 19. Olp. 

1828 

16 - Ofício do Juiz de Paz da Povoa9ao 
de Nossa Senhora das Dores dos En-
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forcados ao Capitao-Mor José da 
Mota Nunes. Povoac;ao de Nossa 
Senhora das Dores dos Enforcados, 
30.1 1.1828. 
Sobre ladroes de gado discriininados 
segundo nome, estado civil e resi
dencia, incluindo-se índios. 
CM3 Pac.69. 02pp. 

1829 

17 - Mapa da populac;ao da Freguesia 
de Santo Antonio de Vila Nova, 
enviado pelo Vigário ao Presidente 
daProvíncia. VilaNova, 25.01.1829. 
Popula9ao especificada por sexo, 
idade, cor (brancas, pardos, negros e 
índios), condi9ao civil (ingenuos, 
libertos e cativos) e estado civil. 
AG4 Pac.01. Doc.26. Olp. 

18 - Mapa da popula9ao da Freguesia 
e Vi la de Santo Amaro das Brotas, 
enviado pelo Vigário ao Presidente 
da Província. Santo Amaro das Bro
tas, 27 .O l.1829. 
Popula9ao especificada por sexo, 
idade, cor (brancas, pardos, negros e 
índios), condi9ao civil (ingenuos, 
libertos e cativos) e estado civil. 
AG4 Pac.01. Doc.27. Olp. 

19 - Mapa da popula9ao da Missao de 
Sao Pedro da Vil a de Propriá, en vi ad o 
pelo Vigário e Diretor ao Presidente 
da Província. Vila de Propriá, 13.02. 
1829. 
Especifica a popula9ao por sexo, 
idade, cor (brancas, pardos, negros, 
índios), estado civil e condi9ao social 
(ingenuos, .libertos, cativos) e núme
ro de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.28. Olp. 
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20 - Mapa da popula9áo de Santo 
Antonio e Almas da Vila de Itabai
ana, enviado pelo Vigário ao Presi
dente da Província. Vi la de Itabaiana, 
17.02.1829. 
Especifica a popula9áo por sexo, 
idade, cor (brancos, pardos, negros, 
índios), estado civil e condi9áo social 
(ingenuos, libertos, cativos) e ocupa-
96es. 
AG4 Pac.01. Doc.29. Olp. 

21 - Mapa da popula9áo da Freguesia 
de N ossa Senhora da Purifica9áo da 
Japaratuba termo da Vila de Santo 
Amaro, enviado pelo Vigário ao 
Presidente da Província. Vila de 
Japaratuba, 26.02. 1829. 
Especifica a popula9ao por sexo, 
idade, cor (brancos, pardos, negros, 
índios), estado civil e condi9ao social 
(ingenuos, libertos, cativos) e 
número de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.3 1. Olp. 

22 - Mapa da popula9ao da Freguesia 
de Nossa Senhora do Socorro da 
Cotinguiba, enviado pelo Vigário ao 
Presidente da Província. Vila de 
Nossa Senhora do Socorro, 26.02. 
1829. 
Especifica a popula9áo por sexo, ida
de, cor (brancos, pardos, negros, 
índios), estado civil, condi9áo social 
(ingenuos, libertos, cativos) e núme
ro de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.32. Olp. 

23 - Mapa da popula9áo da Freguesia 
de Nossa Senhora da Vitória da Cida
de de Sao Cristovao, enviado pelo 
Vigário Geral e Paroquial ao Presi
dente da Provínci a. Cidade de Sao 
Cristovao, ... 03.1829. 
Contém discriminadamente a idade, 

o sexo, a cor (brancos, pardos, negros 
e índios), a condi9ao civil (ingenuos, 
libertos e cativos), estado civil e o 
número de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.37. Olp. 
Obs. Transcri9áo do APES. Original 
danificado recolhido a reserva. 

24 - Mapa da popula9ao da Freguesia 
da Santa Luzia do Rio Real da 
Estancia, enviado pelo Vigário ao 
Presidente da Província. Vila de 
Santa Luzia, 24.04.1829. 
Popula9ao especificada por sexo, 
idade, cor (brancos, pardos, pretos, 
índios), condi9ao social (ingenuos, 
libertos, cativos), e estado civil. 
Contém número de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.42. Olp. 

25 - Oficio da Camara Municipal de 
Propriá ao Presidente da Província. 
Propriá, 08.05.1829. 
Informa haver na Missao curada de 
Sao Pedro do Porto da Folha os 
requisitos necessários a cria9ao de 
um J uizado de Paz. 
CMl Pac. 15 Doc.41. 03pp. 

26 - Portaria de nomea9ao para o 
cargo de Oficial de Cartório da 
Missao de Sao Pedro. Povoa9ao de 
Buraco, 01.07.1829. 
Nomeia Joaquim José e estabelece 
atribui96es. 
CMl Pac.17. Doc.66.5. 02pp. (Ane
xo ao doc. nº 83). 

27 - Oficio do Juiz de Paz de Capela 
ao Presidente da Província. Capela, 
13.07. 1829. 
Comunica distúrbios na povoa9ao 
provocados por grupos refugiados 
nas matas. Pede destacamento para 
combate-los juntamente com os 
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índios da missao de Japaratuba. 
CM3 Pac.63. 02pp. 

28 - Cópia de certidao de delito passa
da pelo Juiz dePaz deBuraco a pedido 
de Tomás Pereira Araújo. Povoa9áo 
de Buraco, 18.07.1829. 
Refere-se a ferimentos feítos em um 
indivíduo na missao de Sao Pedro. 
CMl Pac.15 Doc.50. 02pp. (Anexo 
ao doc. nº 33). 

29 - Requerimento do Professor de 
primeiras letras da Missao de Sao 
Pedro a Camara de Propriá. Propriá, 
21.07.1829. 
Pede atestado sobre destino de um 
requerimento endere9ado ao Presi
dente da Província contendo pedido 
de J uiz de Paz e Diretor para a missao 
de Sao Pedro. 
CMl Pac.17. Doc.66.7. Olp. (Anexo 
ao doc. nº 83). · 

30 - Certidao de requerimento dos 
habitantes de Sao Pedro ao Presidente 
da Província. Propriá, 22.07.1829. 
Requer urna sede de juizado de Paz na 
Missao de Sao Pedro, argumentando 
com a proximidade de várias povoa-
96es, o comércio e sua localiza9ao a 
beira do río. 
CMl Pac.17. Doc.66.6. 02pp. 
(Anexo ao doc. nº 83). 

31 - Oficio da Camara Municipal de 
Sao Cristóvao ao Presidente da 
Província. Sao Cristóvao, 22.07. 
1829. ,. 
Informa que o terreno de Agua Azeda 
por lei é dos índios, nao havendo na 
Camara ordens ou leis em contrário, 
estando os ditos terrenos ocupados 
por seus legítimos senhores. 
CMl Pac.15. Doc.93 . 03pp. 

29 

32 - Oficio do Vigário da Missao de 
Sao Pedro a Cfunara Municipal de 
Propriá. Sao Pedro, 19.08.1829. 
Presta informa96es sobre a represen
tfü;ao feita contra ele pelo professor 
da missao. Acusa este de ser violento, 
imoral e de pretender o lugar de 
Diretor, resultando daí desaven9as 
que tem se refletido sobre os índios 
através de insubordina9ao e abando
no da aldeia. 
CMl Pac.15. Doc.50. 05pp. (Anexo 
ao doc. nº 33). 

33 - Ofício da Camara de Propriá ao 
Presidente da Província. Propriá, 
22.08.1829. 
Envia informa96es sobre a represen
ta9ao feíta pelo professor de pri
meiras letras da Missao de Sao Pedro 
contra o vigário da mesma. 
CMl Pac.15. Doc.50. Olp. (Contém 
anexo). 

34 - Oficio da Camara Municipal da 
Vil a de Tomar do Geru ao Presidente 
da Província. Vil a de Tomar do Geru, 
01.09.1829 . 
Informa o destino e o valor anual da 
renda da Camara proveniente do foro 
pago pelos moradores das terras dos 
índios. 
CMl Pac.15. Doc.108. Olp. 

35 - Mapa da popula9ao da Freguesia 
da Vita de Santo Amaro das Brotas, 
enviado pelo Vigário ao Presidente 
da Província. Vila de Santo Amaro 
das Brotas, 01.09.1829. 
Popula9ao especificada por sexo, 
idade, cor (brancos, pardos, pretos, 
índios), condi9ao social (ingenuos, 
libertos, cativos) e estado civil. Con
tém número de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.43. Olp. 
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Obs. Transcri9ao do APES. Original 
recolhido a reserva. 

36 - Mapa da popula9ao da Missao de 
Sao Pedro, enviado pelo Vigário ao 
Presidente da Província. Missao de 
Sao Pedro, 12.11 1829. 
Popula9ao especificada por sexo, 
idade, cor (brancos, pardos, pretos, 
índios), condi<;ao social (ingenuos, 
libertos, cativos) e estado civil. 
Contém número de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.44. Olp. 
Obs. Transcri9ao do APES. Original 
recolhido a reserva. 

37 - Mapa da popula9ao da Freguesia 
de Santo Antonio de Urubú de Baixo 
da Vila de Propriá, enviado pelo 
Vigário ao Presidente da Província. 
Vil a de Propriá, 29 .11.1829. 
Popula9ao especificada por sexo, 
idade, cor (brancos, pardos, pretos, 
índios), condi9ao social (ingenuos, 
libertos, cativos) e estado civil. 
Contém número de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.45. Olp. 
Obs. Transcri9ao do APES. Original 
recolhido a reserva. 

38 - Mapa exato da popula9ao de 
Nossa Senhora da Purifica9ao de 
Japaratuba, termo da Vila de Santo 
Amaro, enviado pelo Vigário ao 
Presidente da Província. Vila de 
Japaratuba, 28.12.1829. 
Popula9ao especificada por sexo, 
idade, cor (brancos, pardos, pretos, 
índios), condi9ao social (ingenuos, 
libertos, cativos), e estado civil. 
Contém número de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.46. Olp. 
Obs. Transcri9ao do APES. Original 
recolhido a reserva. 

39 - Mapa exato da Freguesia de 
Nossa Sen hora da Piedade da Vil a do 
Lagarto enviado pelo Vigário ao 
Presidente da Província. Lagarto, 
31.12.1829. 
Popula9ao especificada por sexo, 
idade, cor (brancos, pardos, pretos, 
índios), condi9ao social (ingenuos, 
libertos, cativos) e estado civil. 
Contém número de fogos. 
AG4 Pac.01. Doc.50.1. Olp. (Anexo 
ao doc. nº 41) 

40 - Rela9ao dos habitantes da Fre
guesia Missao de Sao Pedro do Porto 
da Folha termo da Vila da Propriá, 
enviada pelo Vigário ao Presidente da 
Província. Missao de Sao Pedro do 
Porto da Folha, 1829. 
O documento especifica a popula9ao 
segundo nome, cor (qualidade), 
idade, sexo, naturalidade, estado 
civil, ocupa9ao, anos de residencia na 
missao e distribui9ao pelos fogos. 
AG4 Pac.04. Doc.06. 16pp. 

1830 

41 -0fíciodo VigáriodaFreguesiade 
Nossa Senhora da Piedade de Lagarto 
ao Secretário de Governo da Provín
cia. Lagarto, 09.O1.1830 
Envía mapa de popula9ao. 
AG4 Pac.01. Doc.50. Olp. (Contém 
anexo). 
OBS: Transcri9áo do APES. 

42 - Informa9ao da Camara de Vila 
Nova ao Presidente da Província. 
Vila Nova, 22.01.1830. 
Informa que o distrito de Juiz de Paz 
de Pacatuba incluí o engenho Cados, 
onde consta ter havido invasao de 
jurisdi9ao. 
CMl Pac.18. Doc.108. 02pp. 
(Contém anexos). 
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43 - Oficio do J uiz de Paz [da Missao 
dePacatuba] aoPresidente daProvín
cia. Pacatuba, 07.02.1830. 
Informa sobre os limites das jurisdi-
9oes dos Juízes de Paz de VilaNovae 
de Pacatuba. 
CMl Pac.18. Doc.108.3. Olp. 
(Anexo ao doc. nº 42). 

44 - Ofício do Juiz de Paz de Vila 
Nova ao Presidente da Província. 
Vila Nova, 20.04.1830. 
A propósito de urna representa9ao do 
Juiz de Paz da Missao de Pacatuba 
reporta-se a jurisdi~ao dos Juízes de 
Paz, de Curato e de Missao, invocan
do o exemplo de Sao Pedro do Porto 
da Folha. 
CMl Pac.18 . Doc.108.1. 
02pp.(Anexo ao doc. nº 42). 

45 - Oficio do Vigário de Nossa 
Sen hora de Socorro do Geru ao Presi
dente da Província. Vi la de Tomar do 
Geru, 04.05.1830. 
Remete mapa de popula~ao. 
AG4 Pac.01. Doc.51. Olp.(Contém 
anexo). 

46 - Mapa exato da popula9ao da 
Freguesia de Índios de Nossa Senho
ra do Socorro da Vila do Tomar do 
Geru, Província de Sergipe d'el Rei , 
enviado pelo Vigário ao Presidente 
da Província. Vil a de Tomar do Geru, 
04.05.1830. 
Popula~ao especificada por sexo. 
idade, cor (brancos, pardos, pretos, 
índios), condi9ao social (ingenuos, 
libertos, cativos), e estado civil. 
AG4 Pac.01. Doc.51. l. Olp. (Anexo 
ao doc. nº 45). 
Obs. Transcri~ao do APES. Original 
recolhido a reserva. 
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47 - Ofício do Vigário de Nossa 
Senhora do Socorro da Cotinguiba 
ao Presidente da Província. Nossa 
Senhora do Socorro da Cotinguiba, 
04.05.1830. 
Envia mapa de popula9ao. 
AG4 Pac.01. Doc.52. Olp. (Contém 
anexo). 

48 ·- Mapa exato da popula9ao da 
Freguesia de Nossa Senhora do 
Socorro da Cotinguiba da Província 
de Sergipe d' el Rei, enviado pelo 
Vigário ao Presidente da Província. 
Nossa Senhora do Socorro da 
Cotinguiba, 04.05.1830. 
Popula9ao especificada por sexo, 
idade, cor (brancos, pardos, pretos, 
índios), condi9ao social (ingenuos, 
libertos, cativos) e estado civil. 
AG4 Pac.01. Doc.52.1. Olp. (Anexo 
ao doc. nº 47). 
Obs. Transcri~ao do APES. Original 
recolhido a reserva. 

49 - Ofício do Vice-Vigário da Fre
guesia de Santa Luzia do Rio Real da 
Estancia ao Presidente de Província. 
Santa Luzia, 07.06.1830. 
Remetendo o mapa da popula9ao da 
freguesia. 
AG4 Pac.01. Doc.53. Olp. (Contém 
anexo). 

50 - Mapa exato da popula9ao da 
Freguesia de Santa Luzia do Rio Real 
de Estancia Província de Sergi pe d 'el 
Rei, enviado pelo Vice-Vigário ao 
Presidente da Província. Santa Luzia 
do Rio Real de Estancia, 07 .06. 1830. 
Popula9ao especificada por sexo, 
idade, cor (brancos, pardos, pretos, 
índios), condi9ao social (ingenuos, 
libertos, cativos) e estado civil. 
AG4 Pac.01. Doc.53.1. Olp. (Anexo 
ao doc. nº 49). 
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Obs. Transcri9ao do APES. Original 
recolhido a reserva. 

51 _ Oficio do Juiz Ordinário do 
termo de Lagarto ao Presidente da 
Província. Vila do Lagarto, 17 .07. 
1830. 
Envia rela9ao de assassinos. 
CM3 Pac.62. Olp.(Contém anexo). 

52 _ Rela9ao dos assassinatos perpe
trados na Vila do Lagarto e seu ter~o, 
enviada pelo Juiz Ordinário, relativa 
aos anos de 1827-1829. Vila do 
Lagarto, 17.07.1830.. . ~ . 
Lista de assassinos inclu1ndo indio 
tapuio. º 
CM3 Pac.62. 03pp.(Anexo ao doc.n 
51). 

53 - Oficio do Juiz de Paz de Sao 
Pedro ao Vice Presidente da 
Província. Povoa9ao de Sao Pedro, 
16.1 1.1830. 
Informa sobre incidentes en vol vendo 
o diretor e o professor da missa~ de 
Sao Pedro, mantido em cárcere pnva
do por aquele. 
CM3 Pac.63. 04pp. . _ 
54 -Atestado do Juiz de Paz e Cap1tao 
de Ordenan9as dos Pardos de Porto da 
Folha. Povoa9ao de Sao Pedro, 16.11. 
1830. 
Atesta que desde a soltura do profes
sor Joaquim José Ferreira, as aul~s 
estao funcionando com apenas tres 
al unos. 
CMl Pac.17 . Doc.66.9. Olp. (Anexo 
ao doc. nº 83). 

55 _ Ofício do Juiz de Paz de 
ltaporanga ao Presidente da Provín
cia. Jtaporanga, 29 .1 1.1830. 
Participa sobre motins provocad<?s na 
povoa<;ao pelos índios de Agua 

Azeda. 
CM3 Pac.63. 02pp. 

1831 

56 _ Requerimento do Professor de 
primeiras letras da Missao de Saq 
Pedro a Camara de Propriá. Propriá, 
23.02.1831. 
Pede demissao e indica substituto, 
aceito enquanto se aguarda decisao 
do Presidente da Província. 
CMl Pac.17. Doc.66.8. Olp. (Anexo 
ao doc. nº 83). 

57 _ Oficio do Juiz Suplente da 
Povoagao de Sao Pedro ao Presidente 
da Província. Povoa9ao de Sao Pedro, 
20.04.1831. 
Refere-se a insultos de índios e portu
gueses durante urna devassa. 
CM3 Pac.64. 02pp. 

58 _ OfíciodoJuizSuplentedaPovoa-
ao de Sao Pedro ao Vice-Presidente 
~a Província. Povoagao de Sao Pedro, 
16.06.1831. 
Sobre jurisdigáo dos juízes da povo~-
9áo de Buraco e da Missáo de Sao 
Pedro. 
CM3 Pac.64. 04pp. 
59 - Representagao dos moradores 
das vizinhan9as da aldeia de Pa~a
tuba a Camara de Vita Nova. V1la 
Nova 26.07.1831. 
Pede ~ue seja mantido na diregáo da 
aldeia de Pacatuba o Sargento-Mor 
José Guilherme da Silva Martins, por 
morar próximo e ser pessoa apta para 
dirigír os índios mantendo-os em 
ordem. 
CMl Pac. 17. Doc.100.3. 17pp. (Ane
xo ao doc. nº 74). 
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60 - Certidáo da representagao feita a 
Camara de Vila Nova pelo Capitao
Mor de Pacatuba contra o Professor 
de primeiras letras da dita missao. 
Vila Nova, 01.08.1831. 
Acusa o professor de ser incontinente 
e escandaloso, tendo abandonado seu 
emprego e se ausentado da província 
sem autorizac;ao competente. 
CMl Pac.17. Doc.97.3. Olp. (Incor
porado ao doc. nº 68). 

61 - Certidao de oficio da Camara 
Municipal de VilaNovaaoJuizOrdi
nário da mesma vila. Vila Nova, 
03.08. 183 1. 
Envía representa9ao do Capitao-Mor 
da Missao de Pacatu ba e pede provi
dencias. Contém despacho do Ju iz 
para preceder sumário das testemu
nhas. 
CMl Pac.17. Doc.97.3. Olp. (Incor
porado ao doc. nº 68). 

62 - Pronúncia do Juiz Ordinário de 
Vila Nova a respeito do Professor de 
primeiras letras da Missao de 
Pacatuba. Vila Nova, 11.08.I 831. 
Manda notificar o réu para apresentar 
defesa no prazo de trinta días. 
CMl Pac.17. Doc.97.3. Olp. (Incor
porado ao doc. nº 68). 

63 - Oficio da Camara de Vila Nova 
ao Presidente da Província. Vila 
Nova, 17.08.1831. 
Informa que há tranquil idade em 
Pacatuba, que 1avouras e gado nao 
sao atacados pelos índios como no 
período anterior a dire9ao do 
Sargento-Mor Guilherme da Silva 
Martins. 
CMl Pac.17. Doc.1 00.2. 02pp. 
(Anexo ao doc. nº 74). 
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64 - Oficio da Camara de Vila Nova 
ao Presidente da Província. Vila 
Nova, 17. 08.1831. 
Propoe professor interino para a 
escola da rnissao de Pacatuba, 
abandonada por Francisco Manoel 
Prudente. 
CMI Pac.18. Doc.183. 03pp. 

65 - Representa9ao do Professor de 
primeiras letras da Missao de 
Pacatuba contra o Sargento-Mor José 
Guilherme da SHvaMartins. Propriá, 
03.09.1831. 
Comunica que, fugindo as 
persegu19oes do Sargento-Mor, a 
quem acusa de irregularidades na 
dire9ao da rnissao e de ter violado o 
direito de propdedade do reclamante 
com a aj~da dos índios, refugiou-se 
em Propriá tendo deixado a escola 
entregue a um decuriao. 
CMl Pac.18. Doc.162. 06pp. 

66 - Oficio do Vigário de Vila Nova 
ao Vigário Geral. Pacatuba, 12.09. 
1831. 
Defende-se das acusa9oes do coronel 
Bento de Melo Pereira declarando 
que esteve em desabriga durante 15 
días na aldeia de Pacatuba e nao pre
gou contra autoridades nem incitou o 
povo a desobediencia, conforme ates
tam documentos juntos. 
AG4. Pac.04. Doc. 18. 02pp. (Anexo 
ao doc. nº 67). 

67 - Ofício de José Marcelino de 
Carvalho ao Comandante das Armas. 
Sao Cristóvao 15.09.1831. 
Envia resposta do vigário de Vila 
Nova sobre representa9ao contra ele 
feíta pelo coronel Bento de Melo 
Pereira, considerando caluniosas as 
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acusac;oes. 
AG4 Pac.04. Doc.18. Olp. (Contém 
anexo). 

1832 

68 - Requerimento do Sargento-Mor 
José Guilherme da Silva Martins ao 
Juiz Ordinário de Vila Nova. Vila 
Nova, 11.01.1832. 
Requer certidao de urna representa-
9ao feíta pelo Capitao-Mor dos índios 
de Pacatuba a Camara de Vila Nova 
contra o professor de primeiras letras 
da dita missao. 
CMl Pac.17. Doc.97.3. Olp.(Contém 
documentos incorporados). 

69 - Representa9ao da Camarada Vil a 
de Tomar do Geru ao Presidente da 
Província e demais autoridades. 
Tomar do G~ru, 02.04.1832. 
Protesta contra a pretensao de 
extinguir a vila de Geru e criar outra 
em Itabaianinha, argumentando com 
a superioridade daquela sobre esta 
povoa9ao. Relativamente aos índios 
tece considerac;oes acerca de identi
dade, mesti9agem, migrac;ao, apelo 
aos direitos e identificac;ao entre 
índios e primeiros brasileiros. 
CMl Pac.17 Doc.91. lOpp. 

70- Representac;ao do Fiscal Suplen
te de Sao Pedro ao Presidente da 
Província. Sao Pedro, 02.04.1832. 
Informa sobre o procedimento do 
professor de primeiras letras da 
Missao de Sao Pedro, que abandonou 
a escala e usurpou mulher de habitan
te da localidade. 
CMl Pac.17. Doc.67.2. Olp. (Anexo 
ao doc. nº 84). 

71 - Representa<;ao de habitantes da 

povoac;ao de Sa~ Pedro ao Presidente 
da Província. Sao Pedro, 02.04.1832. 
Queixam-se que o professor abando
nou a escala e informarn que nao mais 
o aceitam, nem mesmo quem seja por 
ele indicado. 
CMl Pac.17. Doc.67 .3. 03pp.(Anexo 
ao doc. nº 84). 

72 - Oficio dos índios de Pacatuba a 
Camara de Vila Nova. Pacatuba , 
05.04.1832. 
Informa sobre o comportarnento do 
Professor de primeiras letras da 
missao, acusado de ser preguic;oso, 
de fazer cobranc;as ilícitas e vi ver em 
concubinato com urna discípula. Diz 
serem falsas as acusac;oes feítas pelo 
ProfessorcontraoSargento-MorJosé 
Guilherme da Silva Martins. 
CMI Pac.17 Doc.100.1. 02pp. (Ane
xo ao doc. nº 74). 

73 - Carta de Francisco dos Santos, 
morador da Missao de Sao Pedro, ao 
Professor da mesma. Missao de Sao 
Pedro, 10.04.1832. 
Denuncia irregularidades na repre
sentac;ao enviada pelo Capitao-Mor 
dos Indios, contendo assinaturas 
falsas. 
CMl Pac.17. Doc.66.10. 04 
pp.(Anexo ao doc. nº 83). 

7 4 - Oficio da Camara Municipal de 
Vila Nova ao Presidente da Provín
cia. Vila Nova, 10.04.1832. 
Dá conhecimento das providencias 
tomadas em relac;ao ao caso do pro
f essor de prirneiras letras da Missao 
de Pacatuba, reafirma falsidade das 
acusac;oes contra o Sargento Mor
Guilherme da Silva Martins, e infor
ma que sendo este demitido da 
dire9ao dos índios de Pacatuba os 

CoLE<;:óES CLERO E CÁMARAS MVNrcrPArs 

moradores representaram a Camara 
pedindo sua permanencia, o que nao 
foi aceito pelo referido Sargento Mor. 
CMl Pac.17. Doc.100. 03pp. (Con
tém anexo). 

7 5 - Carta ao Profes sor de primeiras 
letras daMissao de Sao Pedro. Fazen
da da Vargem, 18.04.1832. 
Reporta-se as disputas entre o profes
sor, o fiscal suplente e o vigário da 
freguesia. 
CMl Pac.17. Doc.66.4. 03pp. 
(Anexo ao doc. nº 83). 

76 - Oficio da Camara de Propriá ao 
Presidente da Província. Propriá, 
07.05.1832. 
Informa sobre situac;ao das escalas, 
inclusive adaMissaode Sao Pedro de 
Porto da Folha, com professor substi
tuto nomeado pela Camara. 
CMl Pac.17. Doc.61. Olp. 

77 - Represerrta9ao do Profes sor de 
primeiras letras da Missao de Sao 
Pedro a Camara de Propriá. Propriá, 
07.05.1832. 
Queixa-se das atitudes do fiscal su
plente na Missao de Sao Pedro, que 
nao cumpre suas obrigac;oes e o 
prejudica. 
CMI Pac.17. Doc.66.2. 02pp. (Ane
xo ao doc. nº 83). 

78 - Oficio do Presidente daProvíncia 
a Camara de Propriá. Palácio do 
Governo de Sergipe, 05.06.1832. 
Remete representac;ao de habitantes 
da Missao de Sao Pedro contra o 
professor de primeiras letras, man
dando que a Camara se pronuncie 
sobre o assunto. 
CMl Pac.17. Doc.67.1. Olp. (Anexo 
ao doc. nº 84). 
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79 - Oficio do Juiz de Paz do Curato 
de Paca tuba ao Presidente da Provín
cia. Anhumas, 24.06.1832. 
Consulta sobre situac;ao dos índios 
em face da criac;ao da Guarda Nacio
nal. 
CM3 Pac.64. 02pp. 

80 - Cópia do oficio do Delegado 
Manoel Thomé dos Santos ao Juiz de 
Paz do Curato de Pacatuba. Pacatu ba, 
25.06.1832. 
Participa incidentes entre índios e 
policiais na feira da povoac;ao de 
Pacatuba, no qual se envolveram 
índios armados de arcos e flechas. 
CM3 Pac.64. 02pp. (Anexo ao doc. nº 
81). 

81 - Oficio do Juiz de Paz do Curato 
de Pacatuba ao Presidente da Pro
víncia. Anhumas, 30.06.1832. 
Informa sobre a ameac;a que repre
sentam os índios de Pacatuba, que 
nao tendo ocupac;ao vivero em 
ajuntamentos armados provocando 
desordens. 
CM3 Pac.64. 02pp: (Contém anexo). 

82-Requerimento do Professor Sub
stituto da Missao de Sao Pedro ao 
Fiscal Suplente. Missao de Sao 
Pedro, 11.07.1832. 
Requer atestado de que se encontra na 
furn;ao do seu magistério. 
CMl Pac.17. Doc.66.11. 02pp. (Ane
xo ao doc. nº 83). 

83 - Cópia de Oficio da Camara Mu
nicipal de Propriá ao Presidente da 
Província. Propriá, 07 .08.1832. 
Atesta que povo da Missao de Sao 
Pedro prendeu o professor em cárcere 
privado e com ferros ao pesco<;o. 
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CM l Pac.17. Doc.66. Olp. (Contém 
anexos). 

84 - Ofício da Camara Municipal de 
Propriá ao Presidente da Província. 
Propriá, 09 .08.1832. 
Informa sobre o procedimento do 
professor de primeiras letras da 
Missao de Sao Pedro. 
CMl Pac.17. Doc.67. 02pp.(Contém 
anexos). 

85 - Ata da elei~üo do Juiz de Paz da 
Povoai;ao de Sao Pedro do Porto da 
Folha, termo da Vila de Propriá. Sao 
Pedro, 07.09.1832. 
Descreve o processo de elei¡;ao do 
Juiz de Paz. 
CMl Pac.1 7. Doc.70.3. 03pp. 

86 - Memorial do Professor de pri
meiras letras da Missao de Sao Pedro 
ao Presidente da Província. Bahia, 
02. l 0.1832. 
Queixa-se dos abusos praticados pelo 
Pe. Gas par de Paria Bulcao que, entre 
outras arbitrariedades, invadiu sua 
casajuntamente comíndios armados. 
Alega que a indisposi9áo entre ele e o 
Padre se de ve ao fato de ter pedido ao 
Presidente da Província Juiz de Paz e 
Diretor para a Missao de Sao Pedro. 
CM t Pac.17. Doc.66. l. 02pp. (Ane
xo ao doc. nº 83). 

1833 

87 - Oficio do Juiz de Paz da 
Freguesia de Nossa Senhora da 
Purifica¡;ao da Capela ao Presidente 
da Província. Capela, 26.01. 1833. 
Infonna sobre desordens provocadas 
por índios acusados de assassinatos e 
roubos que es tao inquietando os habi
tantes de Salgado e Fazenda Casca-

vel, os quais amedrontados, mudam
se para a povoa9ao de Capela. 
CM3 Pac.65. 03pp.(Anexo ao doc. nº 
91). 

88 -0fício do Juizde PazdaPovoa9ao 
de Sao Pedro ao Vice-Presidente da 
Província. Povoa9ao de Sao Pedro, 
27.02.1833. 
Informa sobre disputas entre juízes 
acerca de áreasob suajurisdi9ao e faz 
alusao aos índios do local. 
CM3 Pac.65. 04pp. 

89 -Oficio do Juiz de Paz da Povoa9ao 
de Pé do Banco ao Presidente da 
Província. Povoa~ao de Pé do Banco, 
05.03.1833-. 
Consulta sobre requisi~ao de índios 
de Japaratuba para conter tumultos. 
CM3 Pac.65. 02pp. 

90 - Ofício do Inspetor de Quarteirao 
de Pacatuba ao Juiz de Paz da Povo
a9ao de Sao Felix da Boa Vista em 
Pacatuba. Povoa9ao de Sao Félix de 
Boa Vista de Pacatuba, 13.07.1833. 
Informa que mais de quarenta índios 
disfar9ados de caranguejeiros lidera
dos por Serafi1n José Vieira, ex
Sargento Mor dos índios de Pacatu ba, 
reunem-se em Barra dos Coqueiros, 
Porto Grande e Curralinho, intran
quilizando os habitantes que estao já 
pensando em mudar-se. 
CM3 Pac.65. 03pp.(Anexo ao doc. nº 
91). 

91 - Oficio do Juiz de Paz do Curato 
de Pacatuba ao Presidente da 
Província. Anhumas, 17.07.1833. 
Transmite informa96es do Inspetor 
de Quarteirao de Pacatuba sobre 
desordens provocadas pelo Sargento
Mor Serafim José Vieira e pede 
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ordenar aos J uízes de Paz de povo
a96es das vizinhan9as que indaguem 
sobre a conduta do mesmo 
CM3 Pac.65. 03pp.(Contém anexos). 

92 - Oficio do Juiz de Paz do Curato 
de Riachao ao Vice-Presidente da 
Província. Riachao, 13.09.1833. 
Envia mapa de popula9ao. 
CM3 Pac.65. Olp.(Contém anexo). 

93 - Mapa Geral da popula9ao do 
distrito do Riachao, termo da Vila do 
Lagarto, enviado pelo Juiz de Paz ao 
Presidente da Província. Riachao, 
13.09.1833. 
Mapa com especifica9ao de cor, 
idade, sexo, estado civil, condi9ao 
social e fogos. 
CM3 Pac.65. 02pp.(Anexo ao doc. nº 
92). 

94 - Ofício do Juiz de Orfaos da Vila 
de Itabaianinha ao Presidente da Pro
víncia. Vila de Itabaianinha, 30.09. 
1833. 
Pede instru96es sobre destino das 
rendas do a1deamento do Geru, antes 
arrecadadas pela Cfünara da Vila ora 
extinta. 
CM3 Pac.63. 03pp. 

95 - Mapa geral da popula9ao do 
Distrito do Piauí, termo da Vila do 
Lagarto, enviado pelo Juiz de Paz ao 
Presidente da Província. Sem 
indicac;ao de procedencia, 21. 10. 
1833. 
O mapa especifica cor, sexo, idade, 
condic;ao social de pardos e pretos 
(ingenuos, libertos, cativos). I11clui 
número de fogos. 
CM3 Pac.65. 02pp. 
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1835 

96 - Oficio da Camara Municipal de 
Itabaianinha Presidente da Província 
Itabaianinha, 23.01.1835. 
Pede providencias contra os índios 
que impedem a transferencia do 
arquivo da extinta vila do Geru para 
a de Itabaianinha, que funciona há 
mais de ano sem arquivo. 
CMl Pac.21. Doc.42. 02pp. 

97 - Oficio do Juiz de Paz do Distri to 
do Geru ao Presidente da Província. 
Geru, 11.03.1835. 
Informa que protestos dos índios 
impediram transferencia do cartório 
e arquivo da extinta Vil a de Geru para 
a de Itabaianinha. 
CM3 Pac.66. Olp. 

98 - Oficio da Camara Municipal de 
Itabaianinha ao Presidente da Pro
víncia Itabaianinha, 20.06. 1835. 
Comunica divisao de distritos do seu 
termo, entre os quais Itameri m 
aquém do Rio Real, que é contestado 
pela Bahia. 
CMl Pac.21. Doc.51. 02pp. 

99 - Oficio do Juiz de Paz de Riachao 
ao Presidente da Província. Riachao, 
26.10.1835. 
Justifica-se sobre despacho requerido 
por índio em documento. 
CM3 Pac.65. Olp. 

100 - Ofício da Camara Munidpal da 
Cidade de Sao Cristóvao ao Presi
dente da Província. Sao Cristóvao, 
30.12. 1835. 
Envía informa96es sobre o n1unicípio 
solicitadas pelo Presidente. 
CMI Pac.21. Doc.188. Olp. 
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101 - Informa9ao sobre o município 
de Sao Cristóvao endere9ada ao Vice 
Presidente da Província pela Camara 
Municipal. Sao Cristóvao, 30.12. 
1835. 
Dá informa96es gerais sobre o 
município referentes as condi96es 
naturais, economía, estradas e es-,, 
colas. Refere-se a aldeia de Agua 
Azeda contendo dados sobre popu
la9ao, terras e necessidade de um 
Diretor para for9ar os índios ao 
cultivo e evitar conflitos com os 
vizinhos 
. CMl Pac.21. Doc.187. 07pp. 

102- Oficio da Camara Municipal de 
Itabaianinha ao Presidente da 
Província. Itabaianinha, 31.12.1835. 
Dá informa96es gerais acerca do 
município, e a propósito da aldeia de 
Geru, comunica que os índios 
habitam fora dos limites do aldea
mento, numa área extensa de matas 
próprias para a coloniza9ao por 
europeus. 
CMl Pac.21. Doc.63. 08pp. 

1836 

103- Ofício daCamara Municipal de 
Socorro ao Presidente da Província. 
Socorro, 16.01.1836. 
Faz um relato sobre o município 
informando que nao há aldeias no 
termo da Vila. 
CMl Pac.23. 08pp. 

104 - Oficio do Juiz de Paz de 
Itaporanga ao Presidente da 
Província. Itaporanga, 27.05.1836. 
Informa sobre confronto entre per-,, ,, 
manentes e indios de Agua Azeda, 
deixando como saldo alguns feridos e 

um morto. 
CM3 Pac. 67. 02pp. 

105 - Ofício da Camara Municipal de 
Itabaianinha ao Presidente da 
Província. Itabaianinha, 03 .07 .1836. 
Informa que nao se encontra pronto o 
alistamento da Guarda Nacional por 
ter o juiz encontrado oposi9ao por 
parte dos índios. 
CMl Pac.23. 02pp. 

106 - Ofício do Comandante dos 
Indios da Freguesia do Geru ao 
J uiz de Paz da Vi1a de 
Itabaianinha. Geru, 25.11.1 836. 
Coloca-se a disposi9áo para com
bater os revoltosos de Santo 
Amaro, mediante o fornecimento 
de suprimentos. 
CM3 Pac.67. 02pp.(Anexo ao doc. nº 
107). 

107 - Oficio do Juiz de Paz da Vila de 
Itabaianinha ao Presidente da 
Província. Itabaianinha, 26.12.1836. 
Comunica disposi9ao de, junto com 
índios de Geru, combater os 
insurrectos de Santo Amaro. Pede 
instru96es e justifica-se por nao ter 
ainda se apresentado em face das 
notícias desencontradas sobre o 
andamento da revolta. 
CM3 Pac.67. Olp.(Contém anexo). 

1837 

108 - Ofício do Juiz de Paz Suplente 
da Vi la de Santo Amaro das Brotas ao 
Presidente da Província. Santo Ama
ro das Brotas, 26.10.1837. 
Envia cópia de sumário relativo a 
assassinato ocorrido em Aldeia. 
CM3 Pac.68. Olp. 
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1838 

109 - Ofício do Juiz de Paz da Vil a de 
Maroim ao Presidente da Província. 
Maroim, 16.01.1838. 
Informa sobre assassinato de cabocla. 
CM3 Pac.5. 03pp. 

110 - Cópia de pronúncia de crime 
assinada por Florencio de Araújo 
Goes. Sergipe [Cidade de Sao Cris
tóvao], 20.02.1838 
Confirma prisao de Manoel de Tal, 
por assassinato . 
CM3 Pac.69. Olp. (Anexo ao doc. nº 
111). 

111 - Ofício do Juiz de Paz de Sao 
Cristóvao ao Presidente daProvíncia. 
[Cidade de Sao Cristóvao], 20.03. 
1838. 
Informa sobre prisao e conduta de 
índio. 
CM3 Pac.69. Olp.(Contém anexo). 

112 - Ofí cio da Camara Municipal de 
Nossa Senhora da Concei9ao do 
Porto da Folha ao Presidente da 
Província. Porto da Folha, 20.04. 
1838. 
Comunica o local de reuniao dos 
eleitores e faz alusao a matriz de Sao 
Pedro e aos índios. 
CMl Pac.26. 03pp. 

1839 

113 - Ofício do Juiz de Paz da 
Freguesia do Geru ao Presidente da 
Província. Geru, 05.02.1839. 
Envia rela9ao dos habitantes do 
distrito de Geru. 
CM3 Pac.71. Olp.(Contém anexo). 

114 - Mapa de todos os habitantes do 
Distrito do Geru, enviado pelo Juiz de 
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Paz ao Presidente da Província. Geru, 
05.02.1839. 
Rela9ao nominal contendo indica-
96es sobre estado civil, idade, quali
dade, sexo e ocupa9ao. 
CM3 Pac.71. 30pp. (Anexoaodoc. nº 
113). 

115 - Oficio da Camara Municipal de 
Sao Cristóvao ao Presidente da 
Província. Sao Cristóvao, 14.02. 
1839. ,, 
Informa nao residir em Agua Azeda 
cidadao capaz de exercer o cargo de 
prefeito indicando o coronel Domin
gos Dias Coelho e Melo, residente em 
Itaporanga, para exercer o cargo nas 
duas povoa96es. 
CM! Pac.27. Olp. 

116 -0ficio doJuizdePazda Vilado 
Lagarto ao Presidente da Província 
Lagarto, 09.07.1839. 
Envia listas dos habitantes do 
município aptos a integrarem a polí
cia por nao pertencerem a Guarda 
Nacional. 
CM3 Pac.71. Olp. (Conté1n anexo). 

117 - Lista dos soldados da 4ª 
Companhia Policial do Distrito de 
Alagoa Vermelha, enviado pelo Juiz 
de Paz ao Presidente da Província. 
[1839]. 
Rela9ao feíta por localidades conten
do dados sobre nome, cor, estado 
civil, idade e ocupa9ao. 
CM3 Pac.71. 17pp. (Anexo ao doc. nº 
116). 

118 - Oficio do Juiz de Paz da 
Freguesia do Geru ao Vice Presidente 
da Província. Geru, 17.07.1839. 
Envia lista dos habitantes do Geru 
que nao integram a Guarda Nacional 
e informa que o Comandante dos 
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índios nao forneceu arelaºªº <lestes 
para compor urna lista geral. 
CM3 Pac.7 1. 02pp. (Contém anexo). 

119·- Relaºªº de todos os habitantes 
do Geru que nao pertencem a Guarda 
Nacional,enviado pelo Juiz de Paz ao 
PresidentedaProvíncia. Geru, 17.07. 
1839. 
Relaºªº da populaºªº masculinacom 
indicaºªº de nome, idade e estado 
civil. 
CM3 Pac.71. 09pp. (Anexoaodoc. nº 
118). 

120 - Ofíci o do J uiz de Paz do Distrito 
de Ser~ipe [Sao Cristóvao] ao Presi
dente da Província. Sergipe, 18.07. 
1839. 
Envía lista de habitantes aptos para o 
Corpo de Polícia. 
CM3 Pac.70. Olp. (Contém anexo). 

121 - Mapa dos habitantes de Sergipe 
[Sao Cristóvao] para a Polícia, envia
do pelo Juiz de Paz ao Presidente da 
Província. Sergipe, 1839. 
Relac;ao contendo nome, idade, 
qualidade, estado civil, nacionalida
de e ocu pac;ao 
CM3 Pac.70. 28pp. (Anexoao doc. nº 
120). 

1840 

122 - Oficio do J uiz de Paz de Sergi pe 
[Sao Cristóvao] ao Presidente da 
Província. Sergipe [Sao Cristóvao] , 
29.04.1840. 
Remete acusados de roubos e feri
mentos capturados com intervenien-

" cia do Capitao-Mor de Agua Azeda. 
CM3 Pac.72. Olp. 

123 - Ofício do Vigário de Abadía ao 
Vigário de Estancia. Abadía, 23.07. 

1840. 
Comunica que, segundo informaºªº 
do tabeliao e coletor de Abadía, nao 
consta naquela vila escritura de 
venda do sítio Bendó, pertencente a 
matriz do Geru. 
AG4 Pac.03. Doc.14.1. Olp. (Anexo 
ao doc. nº 124). 

124- 0 fício do Vigário deEstanciaao 
Presidente da Província. Estancia, 
24.07.1840. 
Desfaz suspeitas de venda das terras 
pertencentes a administrac;ao da 
matriz de Geru. Informa que o patri
monio dan1atriz é administrado pelos 
párocos e se constituí no meio de 
sustentac;ao deles, pois os índios, por 
serem pobres, nada pagam pelos 
serv1c;os. 
AG4 Pac.03. Doc.14. 02pp. (Contém 
anexo) 

125 - Ofício do Vigário de Estancia ao 
Vice Presidente da Província. Estan
cia, 09.08.1 840. 
Refere-se a criac;ao da freguesia do 
Espírito Santo e a transferencia da 
matriz de Sao Pedro para a casa de 
oraºªº de Bu.raco. Trata de limites de 
freguesias e abandono em que sao 
deixadas pelos vigários e capelaes. 
AG4 Pac.03. Doc.24. 02pp. 

126 - Oficio do Vigário Provincial 
dos Carmeli tas ao Arcebispo da 
Bahía Metropolitano do Brasil. 
Bahía, 28.09.1840. 
Pronuncia-se sobre vendados bens da 
Ordem Carmelita em Sergipe extinta 
pela Assembléia Provincial. 
AG4Pac.03. Doc.35.1. 04pp. (Anexo 
ao doc. nº 129). 

127 - Oficio do Vigário de Estancia ao 
Presidente da Província. Estancia, 
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01. 10. 1840. 
Trata de quest6es entre os vigários de 
Geru e ltabaianinha e justifica inexa
tidoes nos mapas de populac;ao. 
AG4 Pac.03. Doc.34. 02pp. 

128 -0fício do Arcebispo da Babia ao 
Presidente da Província de Sergipe. 
Bahia, 03.10.1840. 
Participa que, atendendo pedido da 
Assembléia Provincial, encontra-se 
pronto para seguir viagem a Sergipe 
o capuchinho Frei Candido de Tag
gia, convindo providenciar me1os 
para o seu transporte. 
AG4 Pac.03. Doc.33. Olp. 

129 - Ofício do Arcebispo da Bahía ao 
Presidente da Província de Sergipe. 
Bahia, 13. 10.1840 
Envia resposta do Provincial dos 
Carmelitas Calc;ados sobre a extinc;ao 
do convento da Ordem em Sao 
Cristóvao, alegando ser ele a auto
ridade competente para administrar 
seus bens. 
AG4 Pac.03. Doc.35. Olp. (Contém 
anexo). 

130 - Ofício do Arcebispo da Bahiaao 
Presidente da Província de Sergipe. 
Bahía, 03.12. 1840. 
Comunica que está seguindo viagem 
o capuchinho Freí Candido de Taggia 
que vai abrir santa missao na 
Província de Sergipe. 
AG4 Pac.03. Doc.45. Olp. 

1841 

131 - Ofício da Camara Municipal de 
Rosário do Catete ao Presidente da 
Província. Rosário do Catete, 
22.01.1841. 
Pleiteia a permanencia de destaca-
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mento para manter a ordem da 
povoac;ao sujeita a invasoes de 
viajantes armados e indígenas do 
lugar. 
CMl Pac.29. 02pp. 

132- 0 fício do Vigário de Estancia ao 
Presidente da Província. Estancia, 
01.03 .1 841 
Comunica que o vigário da freguesia 
do Geru abandonou sua igreja e, 
fingindo-se de doente, encontra-se na 
missao de Itapicuru [Ba], obrigando
o a enviar para aquel a freguesia outro 
sacerdote. 
AG4 Pac.03. Doc.54. Olp. 

133-0fíciodo VigáriodeEstanciaao 
Vice Presidente da Província. Estan
cia, 02.08.1841. 
Envía decretos da Assembléia Pro
vincial elevando a capela da povoa
ºªº de Buraco a sede da matriz e 
criando a freguesia da Feira do 
Espírito Santo desmembrada da fre
guesia de Abadía. 
AG4 Pac.03. Doc.66. Olp. 
Obs: Os decretos nao se encontram 
em anexo. 

134 - Oficio da Camara Municipal da 
Vil a de Nossa Senhora da Conceic;ao 
do Porto da Folha ao Presidente da 
Província. Porto da Folha, 02.08. 
1841. 
Informa reac;ao negativa do vigário 
da povoac;ao de Sao Pedro em face da 
transferencia da sede da paróquia 
para Porto da Folha. 
CMl Pac.29. 03pp. 

135 - Cópia do oficio do Arcebispo da 
Bahía ao Ministro e Secretário dos 
Negócios da Justi~a. Río de Janeiro, 
21.10.1841. 
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Pede intercessao para atender pleito 
da Assembléia Provincial de Sergipe 
que aprovou acria9ao de um Hospício 
dos Capuchinhos e fundos para 
transporte de mais tres missionários 
para a Província. 
AG4Pac.03. Doc.70.1. 03pp. (Anexo 
ao doc. nº 136). 

136 - Oficio do Arcebispo da Bahía ao 
Vice Presidente da Província. de 
Sergipe. Río de Janeiro, 23.10.1 841 
Informa sobre gest5es junto ao 
Ministro da J usti9a relacionadas com 
a vinda de tres capuchinhos italianos 
para Sergipe, conforme solicita9ao da 
Província, que arcará com as despe
sas de transporte. 
AG4 Pac.03. Doc.70. Olp. (Contém 
anexo). 

137 - Mapa de batizados, casamentos 
e óbitos ocorridos na Freguesia de 
Geru no primeiro semestre de 1841, 
enviado pelo Vigário ao Presidente 
da Província. Geru, 1841 
Especifica cor, sexo, idade e causa 
mortis dos indivíduos. 
AG4 Pac.03 . Doc.124. 01.p 

138 - Mapa de batizados, casamentos 
e óbitos ocorridos na Freguesia de 
Geru no segundo semestre de 1841, 
enviado pelo vigário ao Presidente da 
Província. Geru, 1841 
Especifica cor, sexo, idade e causa 
mortis dos indivíduos. 
AG4 Pac.03. Doc.127. Olp. 

1842 

139 - Oficio do Vigário e outras 
pessoas do Geru ao Presidente da 
Província. Geru, 03.07.1842. 
Informa número de fogos e envia 

rela9ao de moradores da paróquia. 
CMl Pac.30. Olp. (Contém anexo). 

140 - Lista de fogos da Paróquia do 
Geru. Geru, 03.07.1842. 
Rela9ao nominal de moradores sem 
outras especifica95es. 
CMl Pac.30. 03pp. (Anexo ao doc. nº 
139). 

141 - Oficio do Monsenhor Silveira 
ao Presidente da Província d~ Sergi
pe. Babia, 20.09.1842. 
Comunica ter solicitado ao Ministro 
da Justi9a ordenar que depósito do 
dinheiro para a vinda dos Capuchi
nhos seja feito no Tesouro. 
AG4 Pac.03. Doc.100. Olp. 

142 - Mapa de batizados, casamentos 
e óbitos ocorridos na Freguesia de 
Geru no primeiro semestre de 1842, 
enviado pelo Vigário ao Presidente 
da Província. Geru, 1842. 
Especifica cor, sexo, idade e causa 
mortis dos indivíduos. 
AG4 Pac.03. Doc.137. Olp. 

143- Mapa de batizados, casamentos 
e óbitos ocorridos na Freguesia de 
Geru rio segundo semestre de 1842, 
enviado pelo Vigário ao Presidente 
da Província. Geru, 1842. 
Especifica cor, sexo, idade e causa 
mortis dos indivíduos. 
AG4 Pac.03. Doc.143 . Olp. 

1843 

144 - Oficio do Suplente de Juiz Mu
nicipal [de Sao Cristóvao] ao 
Presidente da Província. Sergipe 
[Sao Cristóvao] , 16.08 .1843. 
Comunica que tendo sido nomeado ,,, 
Diretor dos índios de Agua Azeda, 
em face dos requerimentos <lestes, 

• 
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fica contente em ser substituído, pois 
os índios nao se submetem ao seu 
regime. Declara que tomará provi
dencias quanto a usurpa9ao dos bens 
do patrimonio de que tratam os 
mesmos. 
CM3 Pac.08. Olp. 

145 - Oficio do Juiz Municipal e de 
Órfiios de Propriá ao Presidente da 
Província. Propriá, O 1.11.1843. 
Remete lista de empregados dos 
termos de sua jurisdi9ao e justifica-se 
por nao ter ido ainda a Pacatuba 
tomar as providencias necessárias em 
face de representa~ao de índio daque
la missao. 
CM3 Pac.08. Olp. 

146- Mapa de batizados, casamentos 
e óbitos da Freguesia de Nossa 
Senhora do Socorro do Geru, do ano 
de 1843, enviado pelo Vigário ao 
Presidente da Província. Geru, 1843. 
O mapa contém dados sobre idade, 
cor, sexo e causa mortis. 
AG4 Pac.08. Doc.235. Olp. 

1844 

147 - Mapa de batizados, casamentos 
e óbitos da Freguesia de Nossa 
Senhora do Socorro do Geru, do ano 
de 1844, enviado pelo Vigário ao 
Presidente da Província. Geru, 1844. 
O mapa contém dados sobre idade, 
cor, sexo e causa mortis. 
AG4 Pac.08. Doc.100. Olp. 

1845 

148 - Oficio do 2º Suplente de Juiz 
Municipal de Itabaianinha ao 
Presidente da Província. ltabai
aninha, 12.12.1845 . 
Informa que índios, há muito tempo, 
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habitam as matas do Geru locali
zadas entre os ríos Itamerim e Real. 
CM3 Pac.10. Olp. 

149 - Oficio do 2º Suplente de Juiz 
Municipal e de Orfaos de ltabai
aninha ao Presidente da Província. 
Itabaianinha, 12.12.1845. 
Comunica sua disposi9ao de resolver 
pacíficamente contenda entre índios 
do Geru e o proprietário Joaquim 
Sflva Cardoso, acrescentando que 
nao lhe consta ter havido uso da for~a 
contra os índios. 
CM3 Pac.10. 02pp. 

150 - Mapa de batizados, casamentos 
e óbitos da Freguesia de Nossa 
Senhora do Socorro do Geru, de 
janeiro ajunho de 1845, enviado pelo 
Vigário ao Presidente da Província. 
Geru, 1845. 
O mapa contém dados sobre idade, 
cor, sexo e causa mortis. 
AG4 Pac.08. Doc.132. Olp. 

1846 

151 - Requerimento do Prior do 
Convento do Carmo de Sao Cristóvao 
ao Presidente da Província. Sao 
Cristóvao, 13.02.1846. 
Pleiteia medi9ao das terras dos índios 
do Geru que invadiram propriedade 
dos Carmelitas. Acusa os índios de 
serem violentos e amea9arem os pa
dres. 
CM3 Pac.11. 02pp. 

152 - Oficio do 2º Suplente de Juiz 
Municipal de ltabaianinha ao 
Presidente da Província. ltabai
aninha, 23.02.1846. 
Comunica tentativa frustrada de re
sol ver amigavelmente a questao entre 
os índios e o Coronel Joaquim da 
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Silva Cardoso, informando que nao 
há provas de que este se ja o dono das 
terras ilegitimamente apossadas pe
los índios, que abandonaram sua 
aldeia do Geru. 
CM3 Pac.11. 04pp. 

153 - Oficio do 2º Suplente de Juiz 
Municipal de Itabaianinha ao Presi
dente da Província. Itabaianinha, 
01.03. 1846. 
Informa que índios nao sao donos das 
terras pretendidas pelos Carmelitas, 
tendo delas se apossado indevida
mente, pois suas terras ficam no 
Geru. Informa que ainda nao se 
procedeu a demarcac;ao e sugere a 
aplicac;ao da Lei. 
CM3 Pac.11. 02pp. 

154 - Oficio do Suplente de Juiz Mu
nicipal e de Orfaos de Itabaianinha 
ao Presidente da Província. Itabai
aninha, 27.06.1846. 
Comunica que nao mediu ainda terra 
dos índios por receio da for9a física 
dos agregados des tes e apoio que lhes 
dao certas autoridades locais. Pede 
substitui9ao destas e presenc;a de um 
destacamento para garantir a ordem. 
CM3 Pac.11. 02pp. 

155 - Oficio do 3º Suplente [de Sub
Delegado] do Geru ao Presidente da 
Província. Geru, 17.09.1846. 
Comunica nada poder informar sobre 
terrenos dos índios de Geru, por ser 
ele parte envolvida na queixa. 
CM3 Pac.11. Olp. 

156 - Oficio do 1 º Suplente de Juiz 
Municipal e de Orfaos de Itabai
aninha ao Presidente da Província. 
Itabaianinha, 28.09.1846. 
Comunica ter mandado publicar 
edital para aviventagao dos terrenos 

dos índios espalhados nas terras 
pretendidas pelos Carmelitas. 
CM3 Pac.11. 02pp. 

157 - Ofício do l º Suplente de Juiz 
Municipal e de Orfaos de Geru ao 
Presidente daProvíncia. Geru, 05.11. 
1846. 
Informa sobre edi tal publicado para 
a vi ventar terreno dos índios e que nao 
há mais aldeamento, pois eles estao · 
dispersos. 
CM3 Pac.11. 02pp. 

158 - Oficio do 1° Suplente de Juiz 
Municipal e de Oñaos de Itabai
aninha ao Presidente da Província. 
Itabaianinha, 14.11. 1846. 
Informa sobre obstáculos na aviven
tac;ao das terras dos índios e esclarece 
que as disputas entre estes, os fazen
deiros e os Carmelitas referem-se as 
terras de matas, das quais iniciou 
cobranc;a de arrendamentos atrasa
dos. 
CM3 Pac. 11 . 03pp. 
159 - Mapa de batizados, casamentos 
e óbitos ocorridos na Freguesia de 
Geru referente aos meses de janeiro, 
fevereiro e marc;o de 1846, enviado 
pelo Vigário ao Presidente da Pro
víncia. Geru, 1846 
Especifica cor, sexo, idade e causa 
mortis dos indi víduos. 
AG4 Pac.05. Doc.24. Olp. 

160 - Mapa de batizados, casamentos 
e óbitos acorridos na Freguesia de 
Geru referente aos meses de abril e 
junho de 1846, enviado pelo Vigário 
ao Presidente da Província. Geru, 
1846 
Especifica cor, sexo, idade e causa 
mortis dos indivíduos. 
AG4 Pac.05. Doc.25. Olp. 
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161 - Mapa de batizados, casamentos 
e óbitos feítos na freguesia de Geru 
referente aos meses de outubro a 
dezembro de 1846, enviado pelo 
Vigário ao Presidente da Província. 
Geru, 1846 
Especifica, cor, sexo, idade e causa 
mortis dos indivíduos. 
AG4 Pac.05. Doc.26. Olp. 

1847 

162 - Ofício do Juiz Municipal 
Suplente de Porto da Folha ao 
Presidente da Província. Porto da 
Folha, 07.03.1847. 
Pede instru9oes sobre venda ou 
cessao de peda9os de terrada Missao 
de Sao Pedro já realizadas, e caso nao 
tenham legitirnidade, como proceder 
para rea ver os terrenos nos quais j á se 
construíram casas. 
CM3 Pac.12. 03pp. 

1848 

163 - Ofício do 1 º Suplente de Juiz 
Municipal e de Oñaos de 
Itabaianinha ao Presidente da Pro
víncia. Itabaianinha, 14.01.1848 . 
Informa que índios do Geru nao tem 
curador para representá-los em juízo 
e nao lhe consta que tenham sido 
esbulhados de terras. 
CM3 Pac.13. Olp. 

1849 

164 - Ofício do Vigário do Espírito 
Santo ao Presidente da Província. 
Espírito Santo, 10.01.1849. 
Comunica que muitas pessoas 
afirmam ser indígenas para usufrui
rem das terras dos í ndios do Geru e 
nao prestarem o servi90 da Guarda 
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Nacional. Há necessidade de um 
Diretor Parcial na aldeia pois o 
Diretor Geral mora distante. 
AG4 Pac.07. Doc.24. 03pp. 

165 - Relatório do Padre Missionário 
Capuchinho Frei Candido de Taggia 
ao Presidente da Província. Sergipe, 
[Sao Cristovao] 31.01.1849. 
Relata o estado em que se encontram 
os índios da Província. Informa que 
nao há índios bravos, pois foram 
civilizados no passado pelos 
Jesuftas, Capuchinhos e Carmelitas. 
Considerando a miséria como deno
minador comum dos aldeamentos 
apresen ta dados específicos sobre Sao 
Pedro, Pacatuba, Geru, Espfrito San
to, Japaratuba e ÁguaAzeda. Palado 
descaso em que estao os índios tanto 
no espiritual quanto no temporal, dos 
conflitos que tem com os regionais e 
com seus dirigentes, dos arrenda
mentos irrisórios pagos pelas terras 
das aldeias. Acusando o clero secular 
de visar lucros e, por isso, deixar os 
índios em abandono, propoe a 
restitituic;ao aos capuchinhos das 
antigas missoes por eles fundadas. 
A margem do documentos há várias 
anota9oes contestando as afirma96es 
do rnissionário. 
AG4 Pac.08. Doc. 174. 06pp. 

166 - Oficio da CamaraMunicipal do 
Espírito Santo ao Presidente da Pro
víncia. Espírito Santo,20.12.1849. 
Ao tratar das fontes de receita do 
município queixa-se que nao conse
gue arrecadar impostas na feira da 
Chapada, localizada em território 
regido por um cabecilha de índios, 
que com sua autoridade ilimitada, 
favorece a recusa dos contribuintes. 
Afirmando que a Chapada nao é urna 
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aldeia, reporta-se a ocupagao da área 
pelos índios do Geru que aí vivem 
dispersos, a formagao do povoado a 
partir da feira, onde o cabecilha se 
arroga autoridade e exige contribui
goes em beneficio próprio. 
CMl Pac.37. 04pp. 

1850 

167 - Oficio do Diretor Geral dos 
Índios ao Presidente da Província. 
Engenho Piripiri, 08.04.1850. 
Submete ao Presidente proposta de 
nomes para Diretores Parciais das 
a1deias de Geru e Espírito [Santo] do 
Rio Real da Praia .. 
CMl Pac.38. Olp. (Anexo ao doc. nº 
170). 

168 - Proposta para Diretores Par
ciais de aldeias enviada ao Presidente 

" pelo Diretor Geral dos Indios. Enge-
nho Piripiri, 08.04.1850. 
Propoe Joao Dantas Martins dos Reís 
para dirigir Geru e Pedro de Araújo 
Nabuco para a dire9ao da aldeia do 
Espírito Santo do Rio Real da Praia. 
CMl Pac.38. Olp. (Anexo ao doc. nº 
170). 

169 - Oficio da Camara Municipal do 
Espírito Santo ao Presidente da Pro
víncia. Espírito Santo, 09.04.1850. 
Pede Di retor Parcial para os índios do 
Geru que habitam nas matas da 
Chapada, a fim de evitar conflitos 
com fazendeiros. Enumera ocorren
cias nas quais os índios sao acusados 
de envolvimento. 
CMl Pac.38. 04pp. (Anexo ao doc. nº 
170). 

170 - Ofício do Diretor Geral dos 
Índios ao Presidente da Província. 

[Sem indicagao de procedencia] 
18.04.1850. 
Relata as violencias contra os índios 
do Geru praticadas por proprietários 
vizinhos, que tentam apossar-se de 
terras, sob alegagao de lhes perten
cerem por títulos. 
CMl Pac.38. 02pp. (Contém 
anexos). 

171 -' Ofício do Diretor Geral dos 
Índios ao Presidente da Província. 
Engenho Piri pi ri , 08. 05 .1850. 
Informa já ter enviado proposta de 
Diretor Parcial para a Missao do 
Geru. Justifica nao ter indicado 
pessoa residente no local, por nao 
merecerem confian9a os moradores 
das vizinhan9as, pois estao interes
sados apenas em usufruirem das 
terras dos índios. 
CMl Pac.38. Olp. (Anexo ao doc. nº 
170). 

172 - Ofício do Vigário da Freguesia 
de Nossa Senhora do Socorro do 
Geru ao Presidente da Província. 
Geru, 02.08.1850. 
Informa que índios da missao do Geru 
moram fora dos limites da freguesia, 
pois migraram para matas onde 
vivem misturados com pessoas de 
procedencia diversa a quem franque
aram as terras. Estas querem ter os 
mesmos direitos dos índios e constan
tes arruagas tem provocado tais 
pessoas porque querem sepu1tar 
dentro da igreja, em face do que 
solicita a constru9ao de um cemitério 
fora do povoado, limitando-se 
também o número de acompanhantes 
nos enterros. 
AG4 Pac.10. 03pp. 
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1851 

173 - Oficio do Pároco da Freguesia 
deNossaSenhoradoSocorrodoGeru 
ao Presidente da Província. Geru, 
24. 11.1851. 
Declara que para fazer os registros de 
popula9ao é necessário que se deter
mine um lugar certo para os índios, 
pois descontentes com a transferen
cia da sede da Vila para Itabaianinha, 
mudaram-se para urnas matas perten
centes a freguesia do Espírito Santo, 
mas continuam buscando no Geru os 
servigos de batismo e sepultamento 
sem pagar nada por isso. Considera
se lesado pela gratuidade dos 
servi9os, argumentando que as terras 
dos índios rendem rnuito e, se estao 
em ou tra freguesia, devem recorrer ao 
seu pároco. 
AG4 Pac.12. 02pp. 

1852 

174 - Ofício do Juiz Municipal 
Suplente de Propriá ao Presidente da 
Província Propriá, 22.04.1852. 
Comunica que está dando andamento 
aos processos relativos a ferimentos 
em índio. 
CM3 Pac.16. Olp. 

175 - Cópia de Pronúncia do réu 
Antonio Duarte Lima acusado de 
ferir o índio Vicente Ferreira. Pro
priá, 22.05.1852. 
Pede prisao pela tentativa de morte 
contra índio residente em Propriá. 
CM3 Pac.16. Olp. (Anexo ao doc. nº 
177). 

176 - Oficio do Juiz Municipal e de 
Órfiios de Propriá ao Presidente da 
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Província. Propriá, 09.06.1852. 
Envia precatória para ser encami
nhada a Justiga da Província de 
Alagoas requisitando a captura de 
Antonio Duarte Lima. 
CM3 Pac.16. Olp. 

177 - Oficio do Juiz Municipal e de 
Órfiios de Propriá ao Presidente da 
Província. Propriá, 22.11.1852. 
Remete cópias de pronúncias de réus 
contendo referencias a ferimentos em 
índio. 
CM3 Pac.16. 02pp. (Contémanexo). 

1853 

178 - Oficio do Pároco da Freguesia 
de Nossa Senhora do Socorro do Geru 
ao Presidente da Província. Geru, 
01.01.1853. 
Informa sobre a freguesia, suas 
origens como missao de índios, a 
migra9ao <lestes para para as matas 
entre o rio Real e o ltamerim e pleiteia 
a cria\:ao de um distrito com sede no 
povoado, conforme solicitagao já 
feita a Assembléia Provincial. 
AG4 Pac.12. Doc.52. 02pp. 

179 - Oficio da Camara Municipal do 
Espírito Santo ao Presidente da 
Província. Espírito Santo, 08 .01. 
1853. 
Informa que terrenos devolutos do 
município encontram-se ocupados 
pelos índios do Geru que, des
locando-se daquela aldeia, ocuparam 
parte das terras e arrendararn as de
mais. Sugere aproveitar tais terrenos 
para coloniza9ao de estrangeiros ou 
estabelecimento de colonia militar. 
CMl Pac.41. 03pp. 
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180 - Oficio da Cfunara Municipal de 
Vila Nova ao Presidente da Pro
víncia. Vila Nova, 09.01.1853. 
Informa que terras tidas como devo-
1 utas sao as de Pacatuba, doadas aos 
índios e hoje ocupadas por índios 
mestic;os. 
CMl Pac.41. 02pp. 

181 - Oficio do 2º Suplente de Juiz 
Municipal de Santa Luzia ao Presi
dente da Província. Santa Luzia, 
10.02.1853. 
Comunica nao ter cumprido as 
ordens do Presidente no sentido de 
formac;ao de culpa dos índios da 
Chapada por crime de resistencia, 
pelo fato de nao ter recebido o oficio 
dirigido ao titular do cargo pelo qual 
ora responde. Pede instruc;óes sobre o 
caso. 
CM3 Pac.16. 02pp. 

182 - Cópia de Certidao passada pelo 
Juiz de Paz do Geru a pedido do 
Tenente Coronel Raimundo de 
Araújo Jorge. Geru, 08.03.1853. 
Certifica que Joao José dos Santos e 
outros cidadaos de casta índia nao sao 
qualificados votantes nesta Fregue
sia, por nao terem dornicílio no 
distrito do Geru . 
CMl Pac.41. Olp. (Anexo ao doc. nº 
186). 

183- Cópia de Certidao passada pelo 
Vigário da Freguesia de Nossa 
Senhora do Socorro do Geru por 
requerimento do Tenente Coronel 
Raimundo de Araújo Jorge. Geru, 
08.03.1853. 
Certifica que na freguesia nao 
habitam índio·s e que os antigos 
habitantes da aldeia e seus deseen-

dentes, há muito, moram nas matas 
que pertencem a freguesia do Espírito 
Santo. 
CMI Pac.41. Olp. (Anexo ao doc. nº 
186). 

184 - Cópia de Certidao passada pelo 
1 º Suplente de Subdelegado da 
Freguesia do Geru a requerimento do 
Tenente Coronel Raimundo de 
Araújo Jorge. Geru, 08.03.1853. 
Atesta que na povoac;ao e no distrito 
de Geru nao moram índios. Muitos 
venderam suas casas e foram embora, 
motivo pelo qual nao figuram nos 
arrolamentos. 
CMl Pac.41. Olp. (Anexo ao doc. nº 
186). 

185 - Cópia de Certidao passada pelo 
Escri vao de Paz do Geru a pedido do 
Tenente Coronel Raimundo de 
Araújo Jorge. Geru, 08.03.1853. 
Certifica que na ata de revisao dos 
votantes da freguesia do Geru nao 
consta o nome de Joao José dos 
Santos, que se intitula Capitao dos 
índios do Geru, nem de outros 
indígenas. Atualmente ele tem domi
cílio na povoac;ao da Chapada da 
freguesia do Espírito Santo. 
CMl Pac.41. Olp. (Anexo ao doc. nº 
186). 

186 -Cópia de oficio do Presidente da 
Camara do Espírito Santo ao Pre
sidente da Província. Espírito Santo, 
09.03 .1853. 
Contesta informac;óes do Capitao dos 
índios de Geru e reafirma declarac;óes 
da Camara sobre deslocamento dos 
índios para as matas do Espírito 
Santo, deixando abandonada a antiga 
aldeia. Anexa documentos de autori-

CoLE<;óEs CLERO E C.íl.MARAS MuN1C1PA1s 

dades locais que endossam suas 
declarac;óes, caracterizando as terras 
do Geru como abandonadas pelos 
índios e, por conseguinte, devolutas. 
CMl Pac.41. Olp. (Contém anexos). 

187 - Oficio do Juiz Municipal de 
Propriá ao Presidente da Província. 
Propriá, 22.03.1853. 
Informa que autor de ferimento em 
índio foi despronunciado pelo seu 
suplente. 
CM3 Pac.16. 02pp. 

1854 

188 - Oficio do Vigário da Freguesia 
deNossa Senhora do Socorro do Geru 
para o Presidente da Província. Geru, 
13.03.1854. 
Informa sobre o estado em que se 
encontra a Freguesia e as necessi
dades da mesma. Comunica que os 
indígenas da antiga missao foram 
embora para outras terras que dizem 
serem suas, localizadas em Itabai
aninha e Espírito Santo, e propóe que 
em face da distancia e precariedade 
dos carninhos, se construa urna casa 
de orac;ao no novo local para instruir 
os índios na religiao. 
AG4 Pac.10. Doc. 130. 02pp. 
Obs: Documento danificado. 

189 - Ofício do Vigário da Paróquia 
do Espírito Santo ao Presidente. Vil a 
qo Espírito Santo, l 8.03.1854. 
Informa sob·re as condic;óes das 
capelas da vila e inexistencia de 
cemité~ios pedindo a construc;ao de 
urna capela no povoado da Chapada, 
a ser construída com ajuda dos 
rendeiros das terras dos índios. 
Pleiteia que estes se sujeitem a sua 
assistencia espiritual vez que já nao 
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buscam na antiga missao do Geru os 
servic;os religiosos. 
AG4 Pac.10. Doc.132. 03pp. 
Obs: Documento danificado. 

190 - Oficio da Camara Municipal do 
Espírito Santo ao Presidente da 
Província. Espírito Santo, 20.05. 
1854. 
Comunica nao haver terrenos devo
lutos no município. Há terrenos 
ocupados pelos descendentes dos 
índios do Geru que aí vivem como 
posseiros e que devem ser medidos 
quando se tratar de legitimar as pos
ses. 
CMl Pac.42. 02pp. 

191 -Atestado do Vigário do Espírito 
Santo acerca de Paulino Rodrigues da 
Costa. Vila de Espfrito Santo, 
02.09.1854. 
Atesta ser o supradito morador do 
engenho Conceic;ao, trabalhador e 
ordeiro e de ter constru ído casa na 
terrados índios por te-la arrendado a 
um dos índios da Chapada. 
AG4 Pac.10. Doc.170. Olp. 

192 - Oficio do Vigário do Espírito 
Santo para o Presidente da Província. 
Vila do Espírito Santo, 03.09.1854. 
Informa sobre a situac;ao dos fndios 
da Chapada após a extin~áo da 

~ 

Diretoria de Indios, denunciando os 
abusos do responsável pelos arrenda
mentos das terras e dos que se fazem 
passar por índios para usufruirem dos 
direitos destes. Alerta para a tensao 
existente na regiao envolvendo 
índios e fazendeiro por causa das 
terras denominadas Cachimbo, suge
rindo que se nomeie um Diretor para 
a área. 
AG4 Pac.10. Doc.169. 03pp. 
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Obs: Documento danificado. 

193 - Ofício da Camara Municipal de 
Vila Nova ao Presidente da Provín
cia. Vila Nova, 18.10.1854. 
Informa sobre terrenos devolutos 
ocupados pelos índios de Pacatuba, 
terrenos que sao vizinhos do engenho 
Anhumas e dos Carmelitas Cal9ados. 
CMl Pac.42. 02pp. 

1855 

194 - Ofício do Pároco da Freguesia 
deNossa Senhora do Socorro do Geru 
para o Presidente da Província. Geru, 
28.11.1855. 
Informa sobre o registro das terras e 
que os índios da missao receberam 
meia légua em circunferencia doada 
pelo Rei Dom José I. 
AG4 Pac.10. Doc.77. Olp. 

195- Oficio do Juiz Municipal e 
Delegado de Sao Cristóvao ao Vice 
Presidente da Província. Sao Cris
tóvao, 17.12.1855. 
Comunica epidemia de cólera em 
Água Azeda e providencias tomadas, 
sugerindo a cria9ao de urna casa para 
recolher os órfiios. 
CM3 Pac.17. Olp. 

1856 

196 - Oficio do Vigário de Pacatuba 
ao Vice Presidente da Província. 
Pacatuba, 09.01.1856. 
Informando que nao houve ainda 
nenhum registro de terras na 
freguesia e que as terras da extinta 
aldeia de Pacatuba continuam arren
dadas sem que nada reverta para a 
Fazenda Pública, pois o Juiz de Ór
faos de Vi la Nova julga-se com o 

direito de administrar esses bens 
mesmo depois da extin9ao da aldeia. 
AG4 Pac.13. Doc.Ola. Olp. 

197 - Oficio do Vigário de Pacatuba 
ao Vice-Presidente da Província. 
Pacatuba, 09.01.1856. 
Comunicando o estado em que se 
encontram os índios com a epidemia 
da cólera asiática. 
AG4 Pac.13. Doc.01. Olp. 

1857 
,,. 

198-0fíciodoCurados lndios de Sao 
Pedro ao Presidente da Província. 
Sao Pedro, 20.01.1857. 
O capuchinho Freí Doroteu de Loreto 
comunica que, por morte do Diretor 
dos índios da aldeia de Sao Pedro, 
assumirá o cargo até nova ordem. 
AG4 Pac.13. Doc.92. Olp. 

199 - Oficio do Vigário da Freguesia 
do Espírito Santo ao Presidente da 
Província. ViJa do Espírito Santo, 
09.11. 1857. 
Presta informa9ao detalhada sobre a 
freguesia contendo dados sobre ex
tensao, limites, situa9ao das capelas e 
suas necessidades, declarando que o 
maior adensamento de popula9ao é 
nas terras dos índios. 
AG4 Pac.13. Doc.173. 04pp. 

200 - Ofício do Vigário Encomen
dado de Pacatu ba ao Presidente da 
Província. Pacatuba, 12.11.1857. 
Informa sobre capelas e cemitérios da 
freguesia, um dos quais construído 
pelo capuchi nho Frei Candido de 
Taggia quando em missao. A pre
cariedade e escassez de cemitérios faz 
com que sejam frequentes os enterra
mentos ao redor das moradias. 

COLE<;ÓES CLERO E C ÁMARAS M UNICIPAIS 

AG4 Pac.13. Doc. 129. 02pp. 

201 - Oficio do Vigário do Espírito 
Santo ao Presidente da Província. 
Vil a do Espírito Santo, 19 .11.1857. 
Informa sobre problemas ocorridos 
na Chapada onde índios abrem a 
for9a as cercas do cemitério situado 
em suas terras. Questiona a má 
administra9ao dos bens dos índios, 
informa sobre conflitos com fazen
deiros e atribuí tal situa9ao a extin9ao 
da Diretoria Geral, expressando seu 
ponto de vista de que essa medida 
deve ser revogada, pelo menos em 
rela9ao aos índios da Chapada. 
Reporta-se a experiencias relaciona
das com educa9ao e administra9ao 
das terras sob a Diretoria. 
AG4 Pac.13. Doc.181. 12p. 
Obs: Documento bastante danifi
cado. 

202 - Oficio da Camara Municipal de 
Vila Nova ao Presidente da Provín
cia. Vila Nova, 29.12.1857. 
Informa que o único terreno devoluto 
do município é ocupado pelos índios 
de Pacatuba e se limita com o 
engenho Anhumas e as terras dos 
Carmelitas. 
CMl Pac.45. Olp. 

1858 

203 - Oficio da Camara Municipal de 
Espírito Santo ao Presidente da 
Província. Espírito Santo, 08.01. 
1858. 
Comunica que existem no povoado 
Chapada, quatro léguas de terras 
administradas por Máximo Fran
cisco da Rocha, que se diz índio. 
Consta que tais terras pertencem aos 
Carmelitas, mas nao se comprovou 
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direitos de posse e sao tidas como 
devolutas. 
CM 1 Pac.46. 02pp. 

204 - Oficio do Vigário da Vila do 
Espírito Santo do Rio Real ao 
Presidente da Província. Vila do 
Espírito Santo, 03.03.1858. 
Comunicando que no registro das 
terras da Chapada incluiu o sítio de
nominado Cachimbo registrado pelo 
capitao Antonio de Freitas, dizendo 
que o tinha comprado a um índio e, ao 
mesmo tempo, tais terras sao pleite
adas também pelos índios. 
AG4 Pac.14. Doc.30. 02pp. 

205 - Oficio do Vigário do Espírito 
Santo para o Presidente da Província. 
Vila do Espírito Santo, 03.03.1858. 
Solicitando a constru9ao de dois 
cemitérios de pedra e cal sendo um 
deles no Povoado dos Campinhos, 
onde se adensa a popula9ao que 
habita nas matas dos índios. 
AG4 Pac.14. Doc.31. 04pp. 

206 - Ofício do Vigário do ~spírito 
Santo do Rio Real para o Presidente 
da Província. Vila do Espírito Santo 
do Rio Real, 27.03.1858. 
Comunica que nao pode registrar as 
terras dos índios moradores da 
Chapada porque eles nao tem Diretor 
nem Curador. Critica a extin9ao das 
aldeias e pede a nomea9ao de um 
Curador para dar cumprimento as 
determina\:oes imperiais sobre o 
registro das terras. 
AG4 Pac.14. Doc.29. 02pp. 

207 - Ofício do Padre da Vila do 
Espírito Santo para o Presidente da 
Província. Espírito Santo, 19 .04. 
1858. 
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Insiste no pedido de construc;ao de 
cemitério no arraial do Hospício de 
Nossa Senhora do Carmo do Río 
Real, argumentando que o cemitério 
da Chapada fica na terra dos índios 
que se negam a pagar pelas covas, 
prática também adotada por mulatos 
e pardos a pretexto de serem índios. 
AG4 Pac. 14. Doc.37. 02pp. 

208 - Oficio do Vigário Encomen
dado de Pacatuba ao Presidente da 
Província. Pacatuba, 20.06.1858. 
Remete relac;ao de óbitos do ano, 
acrescentando que muitos enterra
mentos sao feítos sem seu conheci
mento. Informa sobre criac;ao da 
freguesia, sua extensao e capelas 
solicitando nao aprovar projeto do 
vigário de Vila Nova que pleiteia sua 
incorporac;ao aquela. 
AG4 Pac.14. Doc.58. 03pp. (Contém 
anexo). 
Obs: Documento danificado. 

209 - Relac;ao das pessoas f alecidas 
na Freguesia de Pacatuba no ano de 
1858. Pacatuba, 20.06.1858. 
Indica dados sobre sexo, idade, cor e 
causa mortis. 
AG4 Pac.14. Doc.58. Olp, 

210 - Oficio do Vigário da Vila do 
Espírito Santo para o Presidente da 
Província. Espírito Santo 19 .1 1. 
1858. 
Volta a insistir na necessidade de 
construc;ao de cemitérios lembrando 
que enterramentos continuam sendo 
feítos nas igrejas. Pede que o admi
nistrador das terras dos índios da 
Chapada pague os apontarnentos das 
cavas dos mesmos. 
AG4 Pac.14. Doc.85. 02pp. 
Obs: Documento danificado. 

1859 

211 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Nossa Senhora da Ajuda de 
Itaporanga para o Delegado Diretor 
Geral das Terras Públicas da 
Província. Itaporanga, 02.03.1859. 
Comunicando que enviou o livro de 
registro das terras nao sendo 
registradas as terras ocupadas pelos 

; 

índios de Agua Azeda, porque eles 
nao tem Diretor. 
AG4 Pac.14. Doc.114. Olp. 

212 - Cópia do termo de perguntas 
que fez o Juiz Municipal, 1 ºSuplente 
em exercício, de Santa Luzia, ao 
Administrador dos índios do Geru. 
Santa Luzia, 28.05. 1859. 
O interrogatório versa sobre os 
arrendamentos das terras ocupadas 
pelos índios e sobre a aquisic;ao do 
títu lo de Administrador. Informa 
sobre a extensao das terras ocupadas, 
a denominac;ao das localidades, o 
no me e a moradia de vários arrenda
tários e a durac;ao dos arrendamentos. 
Há dados sobre f ac96es na aldeia e 
atritos com criadores de gado na 
regiao. 
CM3 Pac.21. 07pp. (Anexo ao doc. nº 
213). 

213 - Oficio do 1 º Suplente de Juiz 
Municipal e de Órfiios do termo de 
Santa Luzia ao Presidente da 
Província. Santa Luzia, 18.06.1859. 
[Recebimento] 
Informa que interrogou Máximo 
Francisco da Rocha, Administrador 
das terras dos índios do Geru/ 
Chapada, e emite parecer sobre a 
propriedade dessas terras. Reporta-se 
a rnigra9ao dos índios do Geru para as 
férteis matas da Chapada, disputadas 
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judicialmente pelos Carmelitas, e 
compara o sossego dos índios do 
passado com a atual insubordinac;ao 
de índios misturados com negros. 
CM3 Pac.21. 03pp.(Contém anexo). 

214 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Nossa Sen hora do Socorro do Geru 
para o Presidente da Província. Geru, 
27.11.1858. 
Remete o li vro de Registro de Terras 
declarando que as terras dos índios 
foram registradas pelo _seu Admi
nistrador e nao há outras a registrar 
pois, a freguesia cornpreende apenas 
a légua de terra dos índios. 
AG4 Pac.14. Doc.266. Ol p. 
Obs: Documento danificado. 

215 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de N ossa Senhora do Socorro do Geru 
para o Presidente da Provincia. Geru, 
07.12.1859. 
Informa sobre a inexistencia de 
capelas filiais, fábricas e rendas na 
sua freguesia que é apenas missao de 
índios. 
AG4 Pac.14. Doc.269. Olp. 

1860 

216 - Ofício do Juiz Municipal e de 
; 

Orfaos de Itabaianinha ao Presidente 
da Provincia. Itabaianínha, 15.02. 
1860. 
Comunica que índios da Chapada 
tencionam invadir o engenho Tabua 
e matar seu proprietário, tendo ele já 
enviado para o local urna forc;a da 
Guarda Nacional e pedido ajuda ao 
destacamento de Lagarto. Reporta-se 
as acusac;oes sobre desmandas 
praticados pelos índios com a 
protec;ao de autoridades policiais de 
Santa Luzia e associa os fatos 
recentes a política do ano eleitora1. 
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CM3 Pac.22. 03pp. 

217 - Oficio do 2º Suplente de Juiz 
Municipal de Santa Luzia ao 
Presidente da Província. Santa Luzia, 
22.02.1860. 
Informa sobre representac;ao dos ha
bitantes da Chapada contra atos 
praticados pelos indios, acusando 
autoridades policiais locais de 
omissao e/ou parcialidade. 
CM3 Pac.22. 03pp. 

218 - Oficio do 2º Suplente de Juiz 
Municipal de Santa Luzia ao Presi
dente da Província. Santa Luzia, 
12.03.1860. 
Informa sobre antigas querelas 
existentes entre os índios que vieram 
do Gen:1 e os proprietários da regiao 
da Chapada, responsabilizando o 
Administrador Máximo Francisco da 
Rocha pelos desmandos aí acorridos. 
Dá conta do andamento de processos 
movidos por arrendatários contra 
índios e acusa autoridades policiais 
locais de estarem aliadas aos índios 
nas questoes de terra. 
CM3 Pac.22. 07pp. 

219 - Oficio do Juiz Municipal de 
Santa Luzia ao Presidente da Pro
víncia. Santa Luzia, 04.06.1860. 
Pede reforc;os policiais para executar 
ordem de medic;ao das terras da 
Chapada dos índios. 
CM3 Pac.22. Olp. 

220 - Oficio do Juiz Municipal de 
Santa Luzia ao Presidente da Pro
víncia. Santa Luzia, 09.06.1860. 
Solicita ordenar a Mesa de Rendas de 
Estancia o pagamento dos traba1ha
dores empregados em servi9os de 
medi9ao de terras dos índios ede Joao 
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Gon9alves Monteiro na Chapada. 
CM3 Pac.22. Olp. 

221 - Oficio do Juiz Municipal [de 
Santa Luzia] ao Presidente da 
Província. Campinhos, 23.06. 1860. 
Comunica ter concluído medi9ao de 
terras dos índios e do proprietário 
Joao Gongalves Monteiro, prome
tendo para breve envio da descrigao 
das despesas. 
CM3 Pac.22. 01 p. 

222 - Oficio do Missionário Capu
chi nho ~e Porto da Folha ao 
Presidente da Província. Porto da 
Folha, 09.07.1860. 
Informa que voltou a reinar paz na 
missao depois que foi capturado um 
índio desordeiro, sugerindo que ele 
seja incorporado a Armada. 
AG4 Pac.16. Doc.63. Olp. 

223 - Oficio do Juiz Municipal de 
Santa Luzia ao Presidente da 
Província. Santa Luzia, 25.08.1860. 
Solicita reiteirar a Mesa de Rendas de 
Estancia ordem para pagamento das 
despesas de medigao das terras dos 
índios da extinta aldeia de Geru. 
Cm3 Pac.22. O 1 p. 

224 - Ofício do Juiz Municipal e de 
Órfaos de Itabaianinha ao Presidente 
da Província. Povoagao do Geru, 
28.09. 1860. 
Informa que se encontra em Geru 
para efetuar medigao das terras dos 
índios e elenca dificuldades que o 
obrigaram a suspender os trabalhos. 
Cm3 Pac.22. 03pp. 

~25 - Oficio do Juiz Municipal e de 
Orfiios de Itabaianinha ao Presidente 
da Província. Geru, 14.10.1860. 

Promete dar cumprimento as ordens 
recebidas assim que concluir 
demarcagao da terra dos índios. 
Cm3 Pac.22. Ol p. 

226 - Oficio do Administrador da 
Mesa de Rendas de Estancia ao Juiz 
Municipal da Vila de Itabaianinha e 
Geru. Estancia, 22. 10. 1860. 
Informa que nao há ordem para 
pagamento de despesas de medi9ao 
de terras dos índios de Geru. 
Cm3 Pac.22. Ol p.(Anexo ao doc. nº 
227). 

~27 - Ofício do Juiz Municipal e de 
Oñaos de Itabaianinha ao Presidente 
da Província. Geru, 24.10.1860. 
Informa sobre a suspensao da medi
gao das terras do Geru por falta de 
recursos. 
Cm3 Pac.22. 01 p. (Contém anexos). 

228 - Cópia da certidao de suspensao 
da medigao das terras do Geru. Geru, 
24.10.1860. 
Certifica suspensao dos trabalhos por 
falta de dinheiro. 
Cm3 Pac.22. 02pp. (Anexo ao doc. nº 
227). 

229 - Recibo de trabalhadores na 
demarcagao de terras do Geru. Ita
baianinha, 05 .1 1.1860. 
Contém nome, tarefa e quantia 
recebida. 
CM3 Pac.23. Doc.04. Olp.(Anexo ao 
doc. nº 236). 

230 - Recibo de trabalhadores na 
demarcagao de terras do Geru. 
Itabaianinha, 31.12.1860. 
Contém nome e quantia recebida. 
CM3 Pac.23. Doc.01. Olp.(Anexo ao 
doc nº 236). 
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1861 

231 - Recibo de trabalhadores na 
demarca9ao de terras do Geru. 
Itabaianinha, 23.01.1861. 
Contém nome e quantia recebida. 
CM3 Pac.23. Doc.02. Olp.(Anexo ao 
doc. nº 236). 

232 - Oficio do Juiz Municipal de 
Itabaianinha ao Presidente da Pro
víncia. Itabaianinha, 27 .02.1861. 
Informa sobre os trabalhos de 
demarcagao das terras dos índios do 
Geru. Historia a vida administrativa 
da aldeia, sua transformagao em vila 
e posterior subordina9ao a vita de 
ltabaianinha apresentando dados ge
rais sobre popula9ao e cultivo. 
CM3 Pac.23. 04pp. 

233 - Oficio do Juiz Municipal do 
termo de Estancia ao Presidente da 
Província. Cidade de Estancia ' 
06.03.1861. 
Informa que no seu termo nao há 
terrenos de anti gas aldeias ou missoes 
de índios. 
Cm3 Pac.23. Olp. 

234 - Recibo de trabalhadores na 
demarcagao de terras do Geru. Ita
baianinha, 20.05.1861. 
Contém nome e quantia recebida. 
CM3 Pac.23. Doc.3. Olp.(Anexo ao 
doc. nº 236). 

235 - Demonstrativo das despesas 
com a medi9ao de terras dos Índios de 
Geru, assinado pelo Juiz Municipal 
de Itabaianinha. ltabaianinha, 01.07. 
1861. 
Rela9ao contendo nome dos trabalha
dores, fun96es, dias de tr~balho, 
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pre90 da diária e valores totais. 
CM3 Pac.23. Doc.05. 02pp.(Anexo 
ao doc. nº 236). 

236 - Oficio do Juiz Municipal e de 
Órfiios de Itabaianinha ao Presidente 
da Província. ltabaianinha, 25.06. 
1861. 
Informa sobre despesas efetuadas 
com a medigao das terras dos índios 
do Geru. 
Cm3 Pac.23. 02pp.(Contém anexos). 

237 - Oficio do Juiz Municipal de 
ltabaianinha ao Presidente da Pro
víncia. ltabaianinha, 20.08.1861 . 
Comunica que nao concluiu medigao 
de terras dos índios do Geru porque 
técnicos residentes em Estancia nao 
compareceram ao local da medigao. 
Declara que engenho Tabua é 
propriedade de José Gon9alves 
Monteiro, manifestando sua estra
nheza pela demarcagao dessas terras 
e argumentando que, apesar das 
ameagas dos índios, nada ocorrerá se 
as autoridades cumprirem seus de
veres. 
CM3 Pac.23. Olp. 

1862 

238 - Oficio do Juiz Municipal e de 
" Orfiios de Vila Nova ao Presidente da 

Província. Vil a Nova, 29 .07 .1862. 
Informa que terrenos pretendidos por 
Agripino Guilherme da Silva Mar
tins fazem parte da légua de terra em 
quadra dos índios da Missao de 
Pacatuba. 
CM3 Pac.23. Olp. 

239- Ofício do Juiz Municipal de Vila 
Nova ao Presidente da Província. 
Vila Nova, 23.12.1862. 
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Informa que terrenos pretendidos por 
Agripino Guilherme da Silva nao sao 
devolutos, pois pertencem aos índios 
da Missao de Pacatuba. 
CM3 Pac.23. Olp. 

1865 

240 - Oficio do Juiz Municipal de 
Santa Luzia ao Presidente da 
Província. Santa Luzia, 27.03.1865. 
Pronuncia-se sobre a venda dos 
terrenos do extinto aldeamento da 
Chapada invocando a legislagao em 
vigor e reportando-se as contendas 
sobre a posse dos ditos terrenos e a 
processo em andamento no Tribunal 
daRelagao. 
CM3 Pac.26. 03pp. 

1866 

241 - Oficio do Juiz Municipal de 
Vila Nova ao Presidente da 
Províncja. Vil a Nova, 06.05, 1866. 
Pede instru96es sobre cobrangas dos 
arrendamentos realizados no aldea
mento de Pacatuba informando que 
muitos se negam a pagá-los alegando 
que, com a exti.rn;ao do aldeamento, 
os indios nao tem direito as terras. 
Neste caso, argumenta, elas perten
cem ao Estado. Pecte urgencia na 
orientagao a ser seguida, em face das 
press6es que vem sofrendo dos 
proprietários do engenho Anhumas. 
CM3 Pac.28. 04pp. 

242 - Oficio da Camara Municipal de 
Estancia ao Presidente da Província. 
Estancia, .. 12.1866. 
Comunica sobre as necessidades do 
município enumerando entre elas a 
construgao de estradas, argumen
tando que as existentes f oram 
tra9adas pelos remotos indígenas. 

CMl Pac.54. 07pp. 

1867 

243 - Oficio da Camara Municipal da 
cidade de Aracaju ao Presidente da 
Provincia. Aracaju, 08.08.1867. 
Informa sobre a inexistencia de obje
tos indígenas no município. 
CMl Pac.55. Olp. 

244 - Oficio da Camara Municipal de 
Propriá ao Presidente da Provincia. 
Propriá, 17.08.1867. 
Informa que nao há aldeias indígenas 
ou tribos que fabriquern objetos. 
CMl Pac.55. Olp. 

245 - Oficio da Camara Municipal de 
Sao Cristóvao ao Presidente da 
Província. Sao Cristóvao, 23.08. 
1867. 
Informa sobre a inexistencia de 
objetos indígenas no município. 
CMl Pac.55. Olp. 

246 - Oficio da Camara Municipal de 
Porto da Folha ao Presidente da 
Província. Porto da Folha, 11.10. 
1867. 
Informa que nao foram encontrados 
objetos indígenas no município. 
CMl Pac.55. Olp. 

1868 

247- Oficio do Vigário da Freguesia 
de N ossa Senhora do Socorro do Geru 
dirigido ao Presidente da Província. 
Geru, 04 .. 02.1868. 
Comunicando que é vítima dos 
insultos dos descendentes dos índios, 
os quais nao querem cumprir regras 
da Igreja. Recomenda para servir ao 
Exército indivíduo que quer casar 
sem saber doutrina e receber outros 
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sacramentos. 
AG4 Pac.19. Doc.122. 02pp. 

248 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Nossa Senhora do Socorro do 
Geru ao Presidente da Provincia. 
Geru, 21.07.1868. 
Comunicando que nao conseguiu, 
entre a gente agreste e selvagem, 
espontaneamente, nenhum aprendiz 
de marinheiro. 
AG4 Pac.19. Doc.205. Olp. 

249- Oficio Circular do Presidente da 
Provincia a Camara Municjpal da 
Capital. [Aracaju], 19.08.1868. 
Pede inf orma96es sobre terras 
ocupadas pela Camara, tendo em 
vista a legislac;ao que manda distri·
buir terrenos as povoa96es. 
CMl Pac.06. 02pp. 

1869 

250 - Oficio circular do Presidente da 
Província enviado a Camarada capi
tal. [Aracaju], 09.09.1869. 
Transmite pedido de informac;oes do 
Ministério da Agricultura Comércio 
e Obras Públicas sobre índios e aldea
mentos. Compoe-se de sete quesitos e 
indaga sobre número de aldeamen
tos, data de fundac;ao, número de 
pessoas, desenvolvimento intelectual 
e moral, costumes, renda das aldeias, 
tribos em estado selvagem, presenc;a 
de missionários e meios empregados 
para civilizá-las. Consulta ainda 
sobre necessidade de Diretor, 
distribui9ao de lotes de terra e venda 
da restante e indaga sobre índios que 
tenham abandonado aldeamentos. 
CMl Pac.03. 02pp. 

251 - Ofício·do Vigário da Freguesia 
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de N ossa Senhora da Conceigao do 
Aracaju ao Presidente da Província. 
Aracaju, 18.09.1869. 
Comunica a inexistencia de 
aldeamento. 
AG4 Pac.20. Doc.75. Olp. 

252 - Oficio do Vigário de Maroim ao 
Presidente da Província. Maroim, 
21.09.1869. 
Informa sobre a inexistencia de 
índios e aldeias. 
AG4 Pac.20. Doc.73. 02pp. 

253 - Oficio do V igário de Pé de 
Banco ao Presidente da Província. 
Propriá, 21.09.1869. 
Comunica a nao existencia de a]deias 
e rnissionários na freguesia. 
AG4 Pac.20. Doc.71. Olp. 

254 - Oficio da Camara Municipal de 
Nossa Senhora das Dores ao Vice 
Presidente da Província. Nossa Se
nhora das Dores, 22.09.1869 
Informa que no 1nunicípio nao há 
aldeamento. 
CMl Pac.57. Olp. 

255 - Oficio da Camara Municipal da 
Capital ao Vice Presidente da Pro
víncia. [Aracaju], 24.09.1869. 
Informa que no municipio nao há 
aldeamento. 
CMl Pac.57. Olp. 

256 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Propriá ao Presidente da Provín
cia. Propriá, 25. 09 .1869. 
Comunica a inexistencia de ·aldea-
mento. 
AG4 Pac.20. Doc.67. Olp. 

257 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Laranjeiras ao Presidente da 
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Província. Laranjeiras, 26.09 .1869. 
Comunica a inexistencia de aldea
mento. 
AG4 Pac.20. Doc.65. Olp. 

258 - Ofício da Camara Municipal de 
Simao Dias ao Vice Presidente da 
Província. Simao Dias, 26.09 .1869 
Comunica a inexistencia de aldea
mento no município. 
CMl Pac.57. Olp. 

259 - Oficio do Vigário da Preguesia 
de Campo do Brito ao Presidente da 
Província. Campo do Brito, 27.09. 
1869. 
Comunica a inexistencia de aldea
mento. 
AG4 Pac.20. Doc.69. Olp. 

260 - Oficio do Vigário de Nossa 
Senhora do Amparo do Riachao ao 
Presidente da Província. Riachao 
27.09.1869. 
Comunicando que na freguesia nao 
existe aldeamento algum. 
AG4 Pac.20. Doc.76. Olp. 

261 Ofício do Vigário de 
Itabaianinha ao Presidente da Pro
víncia. ltabaianinha 28.09.1869. 
Comunica que nao há aldeamento<na 
freguesia e nao consta que tenlta 
havido no passado. 
AG4 Pac.20. Doc.77. 02pp. 

262 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Nossa Senhora da Saúde de 
Japaratuba ao Vice Presidente de 
Sergipe. Japaratuba, 28.09.1869. 
Comunicando a nao existencia de 
aldeamentos, índios selvagens e 
civilizados. 
AG4 Pac.20. Doc.66. Olp. 

263 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Santo Antonio de ViJa Nova ao 
Presidente da Província. Vila Nova, 
28.09. 1869. 
Con1unicando que nao existe aldea
mento em sua freguesia. 
AG4 Pac.20. Doc.72. Olp. 

264 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Rosário ao Presidente da Pro
víncia. Vila de Rosário, 28.09.1869. 
Informa sobre a inexistencia de al
deias nos Hmites da freguesia. 
AG4 Pac.20. Doc.68. Olp. 

265 - Oficio do Vigário Domingos de 
Melo Resende ao Vice Presidente da 
Província. Sem indica9ao de proce
dencia, 28.09.1869. 
Comunicando que nao existe aldea
mento nem tribos de índios na fre
gues1a. 
AG4 Pac.20. Doc.74. Olp. 

266 - Oficio da Camara Municipal da 
ViladeJaparatubaao VicePresidente 
da Província. Japaratuba, 29.09. 
1869. 
Comunica a inexistencia de aldea-
mento no municipio. 
CMl Pac.57. Olp. 

• 

267 - Oficio da Camara Municipal de 
Lagoa Vermelha ao Vice Presidente 
da Província. Lagoa Vermelha, 
29.09.1869. 
Comunica a inexistencia de aldea
mento no município. 
CMl Pac.57. Olp. 

268 - Oficio da Camara Municipal de 
ltabaiana ao Vice Presidente da 
Província. ltabaiana, 29 .09 .1869. 
Informa que no município nao há 
aldeamento. 
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CMl Pac.57. Olp. 

269 - 0fício do vigário dePacatubaao 
Vice-Presidente da Província. Paca
tuba, 01.10.1869. 
Informa sobre inexistencia de aldea
mentos argumentando que os índios 
aí aldeados no passado, se dis
persaram ou foram absorvidos pela 
mistura de ra9as, restando alguns 
descendentes que nao apresentam 
sequer sinais de su~ origem, sendo 
hoje integrados a Guarda Nacional. 
As terras do antigo aldea mento foram 
tidas como de volutas e o governo tem 
tentado impedir destrui9ao das ma
tas. 
AG4 Pac.20'. Doc.88. Olp. 

270 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Nossa Senhora do Socorro do Geru 
ao Presidente de Província. Geru, 
02.10.1869. 
Informa que havia aldeamento, mas 
os índios migraram para as matas da 
Chapada e passaram a vir ao Geru 
apenas para receber os sacramentos. 
As visitas a antiga missao sao agora 
raras devido ao desenvolvimento da 
feira, de cemitérios e capela naquela 
povoa9ao. Ignora rendas da aldeia. 
Sabe que nao tem rnissionário nem 
diretor e que vigário e autoridades da 
Chapada encarregam-se de faze-los 
cumprir as leis. 
AG4 Pac.20. Doc.93. 02pp. 

271 - Oficio da Camara Municipal de 
Estancia ao Vice Presidente da 
Província. Estancia, 02.10.1869. 
Comunica a inexistencia de aldea
mento no município. 
CMl Pac.57. Olp. 

272 - Oficio da Camara Municipal da 

59 

Vi la de Capela ao Vice Presidente da 
Província. Capela, 02.10.1869. 
Informa que no municipio nao há 
aldeamento. 
CMl Pac.57. Olp. 
273 - Ofício do Vigário da Freguesia 
de Arauá ao Presidente da Província. 
Arauá, 02.1 0.1869. 
Comunica que nao existe aldea
mento. 
AG4 Pac.20. Doc.80. Olp. 

274 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Lagoa Vermelha ao Presidente da 
Província. Lagoa Vermelha, 02.10. 
1869. 
Comunicando a nao existencia de 
aldeamento em sua freguesia. 
AG4 Pac.20. Doc.82. Olp. 

275 - Ofício do Vigário da Freguesia 
de Lagarto ao Presidente da 
Província. Vila do Lagarto, 02.1 O. 
1869. 
Informa que na freguesia nenhum 
aldeamento existe. 
AG4 Pac.20. Doc.84. Olp. 

276 - Oficio da Camara Municipal da 
Vila de Campos ao Vice Presidente 
da Província. Campos, 05.10.1869. 
Informa que no município nao há 
aldeamento. 
CMl Pac.57. Olp. 

277 - Oficio do Vigário de Nossa 
Senhora dos Campos do Río Real ao 
Presidente da Província. Campos, 
09.10.1869. 
Comunica que nao existe aldeamento 
naquela freguesia. 
AG4 Pac.20. Doc.81. Olp. 

278 - Ofício do Vigário da Freguesia 
de Santo Amaro das Brotas ao 
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Presidente da Província. Santo 
Amaro das Brotas, 10.10.1869. 
Comunica a inexistencia de aldea
mento. 
AG4 Pac.20. Doc.78. Olp 
279 - Oficio do Vigário de Santa 
Luzia ao Presidente da Província. 
Vi Ja de Santa Luzia, 14.10.1869. 
Co1nunica a nao existencia de aldea
mento naque]a freguesia. 
AG4 Pac.20. Doc.83. Olp. 

280 - Oficio do Vigário de Divina 
Pastora ao Presidente da Província. 
Divina Pastora, 16.10.1869. 
Comunica que na freguesia nenhum 
aldeamento existe. 
AG4 Pac.20. Doc.85. Olp. 

281 - Oficio do Vigário de Nossa 
Senhora das Dores ao Presidente da 
Província. Nossa Senhora das Dores, 
16.10.1869. 
Participa que em sua freguesia nao há 
aldeamento algum. 
AG4 Pac.20. Doc.86. Olp 

282 - Off ci o do Vigári o de Itaporanga 
ao Presidente da Província. Itapo
ranga, 18.10.1869. 
Comunica a existencia de urna 1oca1i
dade denominada missao de Água 
Azeda nao se constituindo porém 
num aldeamento pois, há mais de um 
século, nao há índios mas apenas 
mulatos e mesti9os que comerciam 
com as povoa9oes vizinhas. Nao há 
missionário nem diretor. Nao tem 
notícias de que tenham abandonado a 
aldeia. 
AG4 Pac.20. Doc.87. 02pp. 

283 - Cópia do Oficio do Delegado 
Suplente de Porto da Folha a Camara 
da mesma Vila. Porto da Folha, 

20.10.1869. 
Informa sobre o destino das rendas 
das terras da aldeia de Sao Pedro e 
sobre o número de índios. Declara 
que supressao do diretor e venda de 
parte das terras do aldeamento 
atentam contra o modo de vida, o 
direito de propriedade e a educa9ao 
dos índios. 
CMl Pac.57. Olp. 

284 - Cópia de ofício do Juiz Munici
pal 2° Suplente a Camara de Porto da 
Folha. Porto da Fo1ha, 20.10.1869. 
Comunica que nao sabe informar 
sobre rendas das terras dos índios de 
Sao Pedro, ressa1tando que supressao 
da Diretoria e venda de parte das su as 
terras tem lhes causado danos. 
CMl Pac.57. Olp. 

285 - Oficio da Camara de Porto da 
Folha ao Presidente da Província. 
Porto da Folha, 20.10.1869. 
Inforn1a que no município existe 
apenas o aldeamento de Sao Pedro de 
Porto da Folha, onde o capelao Freí 
Doroteu mantém juntos os índios 
quando tentam dispersar-se, fazendo 
com que sejam humildes e religiosos. 
Considera necessário um Diretor. 
Informa sobre pop u la9ao e terras, 
acrescentando que estas sao áridas e 
pouco rendem apesar de arrendadas. 
Os índios cultivam arroz e vivem do 
seu trabalho. 
CMI Pac.57. 02pp. 

286 - Oficio da CamaraMunicipal da 
Vila do Socorro ao Vice Presidente 
da Província. Socorro, 28.10.1869. 
Co1nunica a inexistencia de aldea
mento no município. 
CMl Pac.57. Olp. 
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287 - Oficio do Vigário Geral e Paro
quial de Simao Dias ao Presidente da 
Província. Vila de Simao Dias, 
29.10.1869. 
Comunica a inexistencia de aldea
mento na freguesia e informa que os 
poucos índios que aí existem sao 
oriundos das missoes baianas de 
Pombal, Mirandela e Geremoabo. 
AG4 Pac.20. Doc.79. Olp. 

288- Oficio da CamaraMunicipal de 
Aracaju ao Presidente da Provincia. 
Aracaju, 11.12.1869. 
Comunica a inexistencia de aldea
mento no municipio. 
CMl Pac.57. 02pp. 

289 - Oficio da Camara Municipal de 
Santa Luzia ao Presidente da 
Província. Santa Luzia, 13.12.1869. 
Comunica a inexistencia de aldea
mento no município. 
CMl Pac.57. Olp. 

290 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Nossa Senhora da Conceigao do 
Aracaju ao Presidente da Província. 
Aracaju, 13.12.1869. 
Participa que nunca existiu nem 
existe aldeamento algum na fregue
s1 a. 
AG4 Pac.20. Doc.156. Olp. 

291 - Oficio da Camara Municipal de 
Divina Pastora ao Presidente da Pro
víncia. Divina Pastora, 14.12.1869. 
Informa que no município nao há 
aldeamento. 
CMl Pac.57. Olp. 

292 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Porto da Folha ao Presidente da 
Província. Porto da Folha, 15.12. 
1869. 
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Informa que existe um pequeno alde
amento no povoado de Sao Pedro 
constituído por índios miscigenados. 
Nao há missionário. Nao sabe infor
mar época da fundagao do aldea
mento que dispoe de ótimas terras, 
mal aproveitadas em face da incúria 
de seus possuidores. 
AG4 Pac.20. Doc.154. 02pp. 

293 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Sao Cristóvao ao Presidente da 
Provincia. Cidade de Sao Cristóvao, 
17 .12.1869. 
Comunica a inexistencia de aldea
mento. 
AG4 Pac.20. Doc.153. Olp. 

294 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Socorro ao Presidente da 
Provincia. Socorro, 20.12.1869. 
Comunica a inexistencia de aldea
mento na freguesia. 
AG4 Pac.20. Doc.158. Olp. 

295 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Estancia ao Presidente da Pro
víncia. Estancia, 21.12.1869. 
Comunica que nao há aldeamento 
nem consta que tenha existido no 
passado. 
AG4 Pac.20. Doc.159. Olp. 

296 - Oficio do Vigário da Freguesia 
do Divino Espírito Santo ao Presi
dente da Província. Espírito Santo, 
21.12.] 869. 
Comunica que nunca existiu nem 
existe aldeamento algum em sua fre
gues1a. 
AG4 Pac.20. Doc.155. Olp. 

297 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Itabaiana ao Presidente da 
Proví ncia. Itabaiana, 22.12.1869. 
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Comunica a inexistencia de aldea-
mento. 
AG4 Pac.20. Doc.157. Olp. 

298 - Ofício do Vigário da Freguesia 
de Propriá ao Presidente da Provín
cia. Propriá, 23 .12.1869. 
Justifica-se sobre demora em respon
der circular e informa que nenhum 
aldeamento existe na freguesia. 
AG4 Pac.20. Doc.160. 02pp. 

299 - Mapa de batizados, casamentos 
e óbitos da Freguesia de Nossa Se
nhora do Socorro do Geru enviado 
pelo Vigário ao Presidente da Provín
cia. Geru, 1869. 
Dados sobre sexo, cor, idade e causa 
mortis. 
AG4 Pac.18. Doc.25. Olp. (Anexoao 
doc. nº 301). 

1870 

300 - Ofício da Camara Municipal de 
Propriá ao Presidente da Província. 
Propriá, 08.01.1870. 
Informa que no município nao há 
aldeamento, nada constando nos 
arquivos da Camara sobre este 
assunto em rela9ao ao passado. 
CMl Pac.58. 03pp. 

301 - Oficio do Vigário da Freguesia 
de Nossa Senhora do Socorro do 
Geru para o Presidente da Província. 
Geru, 25.01. 1870 
Comunica deteriora9ao da matriz do 
Geru, bem como a precariedade de 
cemitérios, fazendo com que os 
sepultamentos sejam feítos em outras 
freguesias com prejuízo dos seus 
direitos paroquiais. 
AG4 Pac.18. Doc.25. 02pp. (Contém 
anexo). 

302 - Oficio da Camara Municipal de 
Lagoa Vermelha ao Presidente da 
Província. Lagoa Vermelha, 26.01. 
1870. 
Informa que no municf pio nao bá 
aldeamento. 
CMl Pac.58. Olp. 

303 - Oficio da Camara Municipal da 
Vila do Espírito Santo ao Presidente 
da Província. Espírito Santo, 31.01. 
1870. 
Informa que nao há aldeamento nem 
tribos selvagens no município, que 
por decreto já nao há índios a aldea~ 
ou catequizar em razao do que fo1 
extinta a Diretoria. Comunica ainda 
que terrenos entre os rios Real e 
Itamirim nao tem donos legítimos. 
CMl Pac.58. 02pp. 

1872 

304 - Oficio do Juiz Municipal da llha 
do Ouro ao Presidente da Província. 
Ilha do Ouro, 11 .12. 1872. 
Informa sobre o aldeamento de Sao 
Pedro cuja popula9ao é constituída de 
índios, que vivem de ceramica, e de 
1noradores e rendeiros. O território é 
demarcado e o governo civil e religio
so está entregue a um missionário. 
CM3 Pac.34. 02pp. 

305 - Ofício do J uiz Municipal de 
Santa Luzia ao Presidente da 
Província. Santa Luzia, 20.12.1872. 
Comunica a inexistencia atual de 
aldeamentos no termo sob sua 
jurisdi9ao. Reporta-se ao passado e 
informa sobre as antigas aldeias de 
Geru e Chapada, extensao das terras 
e sua incorpora9ao aos Próprios 
Nacionais. 
CM3 Pac.34. 02pp. 
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1873 

306 - Cópia do Oficio do Engenheiro 
Chef e da Comissao de medi9ao de 
terras públicas da Chapada ao Juiz 
Municipal de Santa Luzia. Chapada, 
28.07.1873. , 
Pede seis pra9as fixas do 
destacamento no local de medi9ao 
das terras do Geru, como medida 
preventiva, pois há notícias de que 
indivíduos se preparam para pertur
bar a marcha dos trabalhos. 
CM3 Pac.35. Olp. (Anexo ao doc. nº 
307). 

307 - Oficio do J uiz Municipal de 
Santa Luzia ao Presidente da 
Província. Santa Luzia, 29. 07 1873. 
Informa que medi9ao das terras da 
Chapada transcorre sem obstáculos e 
sugere que se ja deslocado para a área 
refor90 policial que fica mais 
próximo. 
CM3 Pac.35. 02pp. (Contém anexo). 

308 - Oficio da Cfunara Municipal da 
Vila Nova ao Presidente da 
Província. Vila Nova, 05.08.1873. 
Informa serem verdadeiras as acusa-
96es publicadas em jornais contra o 
missionário Capuchinho Freí David 
de Peruggia, que envolvendo-se em 
disputas como pároco da freguesia de 
Pacatuba tem praticado urna série de 
desmandos trazendo intranquilidade 
a regiao. É acusado, entre outras 
coisas, de incitar o povo de Japoatao 
e Ladeiras e os índios de Pacatuba a 
marcharem até a capital para mostrar 
s~a popularidade junto ao povo. 
Declara seu temor de que essa massa 
fanatizada provoque perturba96es. 
CMl Pac.61. 05pp. 
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309 - Oficio do Juiz Municipal 
Suplen- te do Distrito da Chapada ao 
Presidente da Província. Chapada, 
13.11.1873. 
Reclama da condu9ao da medi9ao de 
terras na Chapada, discordando das 
posses que estao sendo legitimadas. 
Historia a ocupa9ao da área pelos 
índios e apresenta parecer que estes 
tem direitos, pois, nao tiveram posse 
contestada. 
CM3 Pac.35. 04pp. 

1878 

310 - Oficio da Camara Municipal da 
Ilha do Ouro ao Presidente da 
Província. Ilha do Ouro, 06.02.1878. 
Pede providencias para acudir a 
popula9ao pobre e ind_íge_na da 
povoa9ao de Sao Pedro at1ng1d_a f~r 
febres que sao agravadas pela rrusena 
e pela seca. 
CMl Pac.66. 03pp. 

311 - Oficio da Camara Municipal da 
llha do Ouro ao Presidente da 
Província. Ilha do Ouro, 27.02.1878. 
Comunica o recrudescimento da ' ~ . epidemia que vem causando senos 
danos aos habitantes da povoa9ao de 
Sao Pedro, sobretodo aos índios e aos 
pobres, renovando pedido de ajuda. 
CMl Pac.66. 02pp. 

312 - Cópia do provimento dado em 
correi9ao pelo Juiz de Dir~it~ de 
Itabaianinha nos autos de med19ao de 
terrado aldeamento de Geru. Itabai-
aninha, 15.07.1878. ~ 
Despacha ao Juiz de Orfaos p:a 
informar ao Presidente, com relato
n o. 
CM3 Pac.43. Olp. (Anexo ao doc. nº 
318). 
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313 - Certidao fornecida pelo secre
tário da Camara de Vila Nova a 
requerimento do Capitao José Fran
cisco de Almeida. Vila Nova, 18.06. 
1879. 
Requerimento de certidao dos docu
mentos que p6em a disposi9ao da 
Camara de Vila Nova a administra-
9ao das terras do extinto aldeamento 
de Pacatuba. com despacho de que 
tais documentos nao constam do 
arqu1vo. 
CMl Pac.67. Olp. (Anexo ao doc. nº 
314). 

314 - Oficio da Camara Municipal da 
Vila de Pacatuba ao Presidente da 
Província. Pacatuba, 25.06.1879. 
Solicita cópia do Ato do Governo 
Imperial que outorgou a Camara de 
Vila Nova o direito de administrar e 
usufruir das terras do extinto aldea
mento de Pacatuba, por nao se 
encontrar nos arquivos daquela 
Camara o referido documento. 
CMI Pac.67. 02pp. (Contém 
anexo). 

315 - Ofício da Camara Municipal da 
Ilha do Ouro ao Presidente da 
Província. Ilha do Ouro, 01.09 .1879. 
Solicita transmitir ao Imperador o 
pedido da Camara para doar a esta as 
terras do extinto aldeamento de Sao 
Pedro. 
CMI Pac.67. 02pp. 

316 - Oficio da Camara Municipal da 
Vila de Pacatuba ao Presidente da 
Província. Pacatuba, 11.11.1879. 
Pede resolu9ao sobre as terras do 
extinto aldeamento de Pacatuba, 
anteriormente doadas a Camara da 
Vila Nova e agora pretendidas por 

Pacatuba, que se tornou vila. 
CMl Pac.67. 02pp. 

1880 

317 - Oficio da Camara Municipal de 
Itabaianinha ao Presidente da Pro
víncia. Itabaianinha, 26.02. 1880. 
Faz a defesa das feiras no desenvolvi
mento dos povos, exemplificando 
com a feira da Chapada, em suas 
origens refúgio de índios e crimino
sos, marcada por muitos conflitos, 
sendo atualmente local ordeiro e sede 
de freguesia com engenhos estabe
Jecidos. 
CMl Pac.68. lOpp. 

318 - Ofício do Juiz Municipal e de 
Órfaos de Itabaianinha ao Presidente 
da Província. Itabaianinha, 09 .12. 
1880. 
Relata medi96es anteriormente feítas 
nas terras dos índios e pede instru-
96es para cumprir provimento do juiz 
lanc;ado nos autos de medi9ao. 
CM3 Pac.43. 04pp. (Contém anexo). 

319 - Oficio do Juiz Municipal de 
Itabaianinha ao Presidente da Pro- . 
víncia. Itabaianinha, 30.12.1880. 
Pede i nstru96es sobre procedimento a 
ser adotado na medi9ao das terras do 
Geru iniciada em 1860 e provida em 
1878. 
CM3 Pac.43 . Olp. 

1881 

320 - Oficio da Camara Municipal de 
Santa Luzia ao Presidente da Provín
cia. Santa Luzia, 26.12.1881. 
Informa que nao há no município 
objetos indígenas que possam servir 
para a exposi9ao do Museu Nacional, 
pois com a invasao européia os índios 
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se retiraram para o sertao e nada 
deixaram. 
CMl Pac.69. 03pp. 

1882 

321 - Oficio da Camara Municipal da 
Vila do Espírito Santo ao Presidente 
da Província. Espírito Santo, 14.01. 
1882. 
Informa que, a pesar dos esfor9os 
junto a particulares, nao foram en
contrados objetos indígenas, confor
me as exigencias do Museu Nacional. 
CMl Pac.70. Olp. 

1884 

322 - Oficio da Camara Municipal de 
Porto da Folha ao Presidente da Pro
víncia. Porto da Folha, 14.02.1884. 
Informa sobre necessidades do mu
nicípio e reitera pedido sobre a légua 
de terra que pertencia ao extinto alde
amento de Sao Pedro, ora pretendida 
pela Camara. 
CMl Pac.72. 02pp. 

323 - Ofício do Presidente da Ca.mara 
Municipal de Pacatuba ao Secretário 
de Governo da Província. Pacatuba, 
26.03.1884. 
Encaminha informa9oes para o 
Almanak do lmpério do Brazil, de 
Laemmert. Há histórico sobre 
Pacatuba e a informa9ao de que os 
terrenos do antigo aldeamento passa
ram para a Camara local, conforme 
Aviso do Ministério da Agricultura 
de 03.07. 1880. 
CMl Pac.72. 09pp. 

324 - Oficio da Camara Municipal de 
Porto da Folha ao Presidente da Pro
víncia. Porto da Folha, 13.10.1884. 
Informa que as terras do extinto 
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aldeamento de índios de Sao Pedro 
requeridas pela Camara, que o Mi
nistério da Agricultura prometeu 
mandar medir quando f or pos sí vel, j á 
sao demarcadas e estao sendo 
invadidas. 
CMl Pac.72. 02pp. 

1888 

325 - Cópia do contrato de afora
mento firmado entre a Camara de 
Porto da Folha e Clementino Fernan
des da S. Tavares. Porto da Folha, 
07.03.1888. 
Afora, por dez anos, lote de terras do 
extinto aldeamento de Sao Pedro, 
declarando seus limites e condi96es 
de aforamento. 
CM3 Pac.51 . 02pp. (Anexo ao doc. nº 
328) 

326 - Ofício do Juiz Municipal de Sao 
Cristóvao ao Presidente da Província. 
Sao Cristóvao, 16.03. 1888. 
Informa serem falsas as acusa96es de 
violencia formuladas pelos habitan
tes de Água Azeda contra o Barao de 
Estancia, cujas terras confinam com 
terrenos do extinto aldeamento. 
CM3 Pac.51. 03pp. 

327 - Cópia da Ata da sessao extra
ordinária de 06.03.1888 da Camara 
de Porto da Folha. Porto da Folha, 
21. 09. 18 8 8. 
Transcreve contrato de aforamento 
fi rmado entre a Camara e diversas 
pessoas que arremataram lotes de 
terra do extinto aldeamento de Sao 
Pedro. 
CM3 Pac.51 . 04pp. (Anexo ao doc. nº 
328). 

328 - Ofício do Juiz Municipal de 
Porto da Folha ao Presidente da Pro-



66 n R EPERTÓRlO DE D OCUMENTOS PARA A HISTÓRIA INDÍGENA • S ERGIPE 

víncia. Porto da Folha, 22.09.1888. 
Informa que nao houve invasao dos 
terrenos de Sao Pedro, conforme 
comunica9ao feita pelos índios ao 
Governo Imperial, mas um afora
mento feito pela Camara com base 
nas leis sobre aldeamentos extintos. 
CM3 Pac.51. Olp.(Contém anexos). 

329 - Ofício da Camara Municipal de 
Porto da Folha ao Presidente da 
Província. Porto da Fo1ha, 26.1 O. 

1888. 
Em face da queixa prestada por 
Jesuíno Serafim de Souza e outros 
índios do extinto aldeamento de Sao 
Pedro, informa os procedimentos 
adotados em rela9ao a legua de terra 
que está sendo aforada, e dizque a 
Camara consultou os reclamantes 
dando-lhes prioridade no afora
mento de lotes o que foi por eles 
rejeitado. 
CMl Pac. 76. 02pp. 

~ 
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DIOS: 16 - 63 - 87 - 102 - 122 - 165. 

SALÁRIOS, Saldos e Congruas: 
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- de trabalhadores nas aldeias: 229 -
230 - 231 - 234 - 235. 

- de vigários, padres e missionários: 
02 - 69 - 132 - 173 - 189 - 201 - 270. 

SARGENTO-MOR DOS ÍNDIOS: 
65 - 90 - 91. 

SOLDADOS INDÍGENAS em a96es 
militares: 27 - 89 - 106 - 107. 

SOLDADOS NAS ALDEIAS (vide 
tambémDestacamento): 02-03-219 
- 307. 

TERRAS (vide também Afora
mentos, Arrendamentos, Demarca-
9ao, Terras de Aldeias, Terras de 
Aldeias Abandonadas ou Extintas) 

-devolutas: 179-180-186-190-193 
- 202 - 203 - 303. 

- distribuídas as povoa96es: 249. 

TERRAS DE ALDEIAS (vide 
também Administra9ao das aldeias, 
Aforamentos, Arrendamentos, Bens 
dos Índios, Demarca9ao). 

- apossadas por índios: 213 - 218. 

- avalia9ao/descri9ao: 165-212-285 
- 292. 

- aviventa9ao: 156 - 157. 

- dimensóes: 31-94-101-102-148 
-152-172-178-179-180- 190-194 
-201-203-212-213-214-218 -232 
-238-240-304-305-312-3 15- 318 
- 322 - 324 - 329. 

- limites/localiza9ao: 69 - 148 - 165 -
188 - 189 - 193 - 212 - 213 - 326. 

- litígio sobre: 115 - 151 - 153 - 155 
-158-169-170-173-192-203-204 
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-2 13 -216-218 -219-221-232-2~8 

- 240 - 309 - 326. 

- medi9ao: 151-154-190-219-220 
-221-223-224-225-226-227-228 
-229-232-234- 235-236-237-239 
-240-241-306 - 307-309-312-318 
- 319. 

- ocupadas por nao índios: 67 - 149 -
151 - 152-153-156-163-164-166 
-170- 189- 191-212-216-232-324 
- 326 - 329. 

- próprias para a coloniza9ao: 102 -
179. 

- referencias: 166 - 169 - 188 - 189 -
199 - 205 - 207 - 210 - 233 - 283. 

- registro : 194- 196- 204- 206- 211 
- 214. 

TERRAS DE ALDEIAS ABANDO
NADAS OU EXTINTAS 

- aforadas pelas Camaras: 325 - 327 
- 328 - 329. 

- incorporadas aos Próprios Nacio
nais: 305. 

- loteadas: 240- 250 - 270- 309 - 327 
- 329. 

- nao sao devolutas: 190 - 239. 

- passam para Camaras: 249 - 250 -
313-314-315-316-322-323-324 
- 325 - 328. 

~ 

Indice Topográfico 

Figuram neste índice os locais a que se referem os documentos que integram 
o Repertório. Indica-se, entre parenteses, os lugares que nao estao localizados 
em Sergipe, respeitando-se a divisao política da época e utilizando-se as siglas 
atualmente em uso para as unidades da federa9ao. 

Quando a mesma localidade aparece com nomes diversos (ou grafías) 
remete-se as suas variantes, que aparecem enumeradas em ordem alfabética. 
No caso de logradouros que mudam de status, ou sao classificados de mais de 
um modo, as denomina9oes aparecem separadas por(/). Assim, por exemplo: 
aldeia/vila/cidade. 

ABADIA (freguesia, Prov. da BA): 
98 - 102 - 123 - 124 - 133 - 152 - 166 
- 183 - 191 - 199 - 201 - 303. 

ÁGUAAZEDA (aldeia): 31-55-101 
-104 - 115-122-144 - 165-195 - 211 
- 282 - 326. 

"' AGUAS BELAS (missao da Prov.de 
PE): 02 - 40. 

ALAGOA DO MATO (povoado): 
323. 

ALAGOA FURADA (BA): 212. 

ALAGOA SECA: 212. 

ALAGOA VERMELHA (sítio/ 
distrito): 117. 

ALAGOAS (Província): 32 - 176. 

ALDEIA (sítio): 69 - 108. 

ANHUMAS (engenho/fazenda): 79 -
81 - 91 - 193 - 202 - 241. 

ARACAJU (sítio/cidade): 103 - 232-
243 - [249] - [250] - 251 - [255] - 288 
- 290 - 323. (Vide Nossa Senhora da 
Concei9ao do Aracaju). 

ARATICUM (riacho): 58. 

ARAUÁ (freguesia, rio): 273, 317. 

ARUBA: 102. 

ATALAIA (AL): 32. 

BAHIA (Província/cidade): 37 - 58 -
86 - 98 - 101 - 102 - 125 - 126 - 128 
- 129 - 130 - 135 - 141 - 151 - 165 -
189-212-218-232-242-303-309. 
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BARRA DOS COQUEIROS: 90 -
91. 

BARRACÁO (Prov. da BA): 301. 
(Vide Nossa Senhora do Livramento 
do B arracao) 

BATEÁGUA (sítio): 117. 

BENDÓ (terrenos): 123 - 318. 

BETUME (rio): 323. 

BIRIBA (río): 242. 

BOA HORA: 212. 

BOQUIM (sítio): 117. 

BORDA DA MATA: 102. 

BRANDÁO (Iagoa): 325. 

BREJO: 212. 

BREJO DO CHIQUEIRO: 102. 

BURACO (povoa9ao): 25 - 26 - 28 -
30-32- 44 - 58 - 88 - 125-133. (Vide 
Nossa Senhora da Concei9ao de 
Buraco). 

BÚZIO (ilha): 103. 

CACHIMBO (sítio): 192 - 201 - 204 
- 212. 

CADOS (engenho): 42. 

CAI<;ARA (lagoa): 329. 

CAIEIRA (sítio): 101. 

CAJUEIRO: 101 . 

CAMPINHOS (arraial): 189 - 199 -
201 - 205 - 210 - 212 - 221. 

CAMPO DOS CA VALOS: 102. 

CAMPO DAS FLORES: 212. 

CAMPO DO BRITO: (freguesia) 
259. 

CAMPOS (povoa9ao): 69 - 101. 
(Vide Nossa Sen hora dos Campos do 
Rio Real). 

CAMPOS (freguesia): 276. 

CANABRAVA: 102. 

CAPELA (freguesia/povoa9ao): 27 -
87 - 101 - 165 - 177 - 200- 272. (Vide 
Nossa Senhora da Purifica9ao da 
Capela). 

CAPOEIRA (vertente): 69. 

CARDOSA: 102. 

CARNAÍBA (rio): 102. 

CASCA VEL (fazenda): 87. 

CEBOLA (sítio): 117. 

CHAPADA (arraial / feira / povoa-
9ao): 166- 169- 179 - 181 - 185 - 186 
-188-189 - 191-192-199-201-203 
-204-205-206-207-210-212-213 
-216 - 217 - 218-219 -220-240-270 
- 305 - 306 - 307 - 309 - 317 - 318. 

CIPÓ (riacho): 88. 

CIPÓ BRANCO: 212. 
, 

CIPO GRANDE (sítio): 117. 

CIPOZINHO (sítio): 117. 

COCOROBÓ: 212. 

COLÉGIO [missao da Prov. de AL] : 
40. 

ÍNDICE T OPOGRÁRCO 

CONCEI<;ÁO (engenho/fazenda): 
191 - 201 -204. 

COTINGUIBA: 40- 101 - 134 - 201 
- 206. (Vide Nossa Senhora do 
Socorro da Cotinguiba). 

CUMBE (sítio): J6 - 199. 

CUMBEDEJAPARATUBA: 89. 

CURRAL DOS BOIS (missao da 
Prov. da BA): 40. 

CURRALINHO: 90 - 91. 

DIVINA PASTORA: 280 - 291. 

ENFORCADOS: 16 - 89. (Vide 
Nossa Senhora das Dores dos Enfor
cados). 

ÉGUA (sítio): 103. 

ESPÍRITO SANTO (aldeia/feira/ 
freguesia/distrito/vila): 125 - 133 -
148 - 164-165-166-168 - 169 - 171 
- 172-173-178-179-183 - 185-186 
- 188 - 189 - 190-191-192- 199 - 201 
-203-204-205-206-207 - 210-296 
- 303 - 307 - 317 - 321. 

ESPÍRITO [SANTO] DORIO REAL 
DA PRAIA (aldeia): 167 - 168. 

ESPÍRITO SANTO DO RIO 
REAL: 204 - 206. 

ESTANCIA (vila/comarca/cidade) : 
24 - 49 - 50 - 101 - 102 - 123 - 124 -
125-127 - 132 ..:- 133 _ 166 - 167 - 168 
- 179-220-221-223-224-226-228 
-232-233-234-235 -236 - 237-242 
- 271 - 295 - 317. 

ESTIVA FUNDA (povoado): 323. 

ESTIVA GRANDE (rio): 103. 

FAZENDINHA (tanque): 69. 

FEIRA (povoa9ao): 125. 
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FEIRA NOVA (distrito): 173. 

FUNDANJA DE CIMA(sítio): 117. 

FUNDANJA (sítio): 117. 

FUNDO (rio): 242. 

GAMELEIRO (sítio): 101. 

GEREMOABO (missao da Prov. da 
BA): 287. 

GER U ( aldeia/mata/missao/fregue
sia/distri to/povoa9ao ): 69 - 94 - 96 -
97 - 102 - 105 - 106 - 107 - 113 - 114 
-1 18 - 119 - 123 -124 -127-132-137 
-138- 139- 140 - 142-143 - 146-147 
-148-149 - 150-151-152- 153 - 154 
- 155 - 156-157 - 158-159 - 160-161 
- 163-164-165-166-167-168-169 
-170 - 171-172 - 173-178-179-182 
- 183-184-185-186-188-189-190 
- 192 - 194.-199-201-206-212- 213 
-214-215-216-218-219-220-223 
-224 - 225-226-227-228-229-230 
-231-232- 234-235-236-237-247 
-248-270 - 299-301-305-306-307 
- 309 - 312 - 317 - 318 - 319. (Vide 
Nossa Senhora do Socorro do Tomar 
do Geru, Nossa Senhora do Socorro 
do Geru, Nova Távora, Tomar do 

Geru). 

GRAGERU (sítio) 103. 

HOSPÍ CIO DE NOSSA SENHORA 
DO CARMO (arraial): 207. 
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HOSPÍCIO DO CARMO (arraial): 308 - 323. 

201 - 210. 

ILHA DE SAO PEDRO: 315 - 327. 

ILHA DO OURO (vila): 304 - 310 -

311 - 322. 

ITABAIANA: 101 - 268 - 297. (Vide 
Santo Antonio e Almas de Itabaiana). 

ITABAIANINHA (povoa~ao/vila): 

69 - 94 - 96 - 97 - 98 - 101 - 102 - 105 
-106-107- 127-148-149-151-152 
- 153-154- 156-158 - 163-166-173 
- 178-188-199-212-216-224-225 
-226-227-228 -229-230-231-232 
-234 -235 - 236-237-247-261-301 
- 312 - 317 - 318 - 319. 

ITAI<;OCA (localidade): 103. 

ITAMERIM (rio/distrito): 69 - 98 -
148 - 178 - 303 - 305 - 309. (Vide 
Taimerim). 

ITAPICURU: 132- 166. 

ITAPICURU DE CIMA (vila): 169. 

ITAPORANGA (povoa~ao): 55 - 101 
- 104 - 115 - 125 - 282. (Vide Nossa 
Senhora da Ajuda de Itaporanga). 

JABOTIANA (sítio): 103. 

JAPARATUBA (missao/freguesia/ 
vila): 08- 21 - 27 - 38-165 -178 - 262 
- 266. (Vide Nossa Senhora da Saúde 
da Japaratuba, Nossa Senhora da 
Purifica~ao da Japaratuba, Nossa 
Senhora do Monte do Carmo da 
Japaratuba). 

JAPOATÁO(capela/povoado): 200-

JAQUEIRA (engenho): 212. 

JIBÓIA: 212. 

JOÁO FRANCISCO (ilha): 103. 

JOÁO GUEDES (sítio): 117. 

LADEIRAS: 308 - 323. 

LAGARTO (vila): 04 - 09 - 39 - 41 -
51 - 52 - 69 - 93 - 95 - 99 - 101 ~ 102 
- 116- 216- 275. (Vide Nossa Senho
ra da Piedade do Lagarto). 

LAGES (sítio): 117. 

LAGOA GRANDE (sítio): 327. 

LAGO A SALGADA (sítio ): 322. 

LAGOA VERMELHA (vila): 267 -
274 - 302. 

LARANJEIRAS (freguesia): 101 -
103 - 257 - 282. 

LINO (sítio): 117. 

MADRE DEUS (rio): 103. 

MALHADA DOS UMBUZEIROS 
(fazenda): 327. 

MANGUINHOS (engenho): 103. 

M.AROIM (vila): 109 - 252. 

MIGUEL DOS ANJOS (sítio): 117. 

MIRANDELA (missao da Prov. da 
BA): 287. 

MUCURU (Jocalidade): 103. 

MURTA: 102 - 212. 

ÍNDICE T OPOGRÁFICO 

NOSSA SENHORA DA AJUDA 
D'ITAPORANGA (freguesia): 211. 
(Vide Itaporanga). 

NOSSA SENHORA DA CONCEI
<;ÁO (freguesia): 251. 

NOSSA SENHORA DA CONCEI
<;ÁO DE BURACO (freguesia): 86. 
(Vide Buraco). 

NOSSA SENHORA DA CONCEI
<;ÁO DO ARACAJU (freguesia): 
251 - 290 . (Vide Aracaju). 

NOSSA. SENHORA DA CONCEI
<;ÁO DO PORTO DA FOLHA 
(freguesia): 112 - 134 - 162. (Vide 
Porto da Folha) 

NOSSA SENHORA DA PIEDADE 
DO LAGARTO (freguesia): 09 - 39 
.(Vide Lagarto). 

NOSSA SENHORA DA PURIFICA
<;AO DA CAPELA (freguesia): 87. 
(Vide Capela). 

NOSSA SENHORA DA PURIFICA
<;ÁO DA JAPARA TUBA (fregue
sia): 21 - 38. (Vide Nossa Senhora da 
Saúde da Japaratuba, Nossa Senhora 
do Monte do Carmo da Japaratuba, 
Japaratuba). 

NOSSASENHORADASAÚDEDE 
JAPARATUBA (freguesia); 262. 

NOSSA SENHORA DA VITÓRIA 
DE SÁO CRISTÓV ÁO (freguesia): 
23. (Vide Sao Cristóvao). 

NOSSA SENHORA DAS DORES 
(freguesia): 254 - 281. 
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:t;iOSSA SENHORA DAS DORES 
DOS ENFORCADOS (freguesia): 
16. 

NOSSA SENHORA DO AMPARO 
DO RIACHÁO (freguesia): 260. 
(Vide Riachao ). 

NOSSA SENHORA DO MONTE 
DO CARMO DA JAPARATUBA 
(missao): 08.(VideNossaSenhorada 
Saúde da Japaratuba, Nossa Senhora 
da Purifica~ao da Japaratuba, 
Japaratuba). 

NOSSA SENHORA DO LIVRA
MENTO DO BARRACÁO (BA): 
199. (Vide Barracao). 

NOSSASENHORADOSOCORRO 
DA COTINGUIBA (freguesia): 14 -
22 - 47 - 48. (Vide Socorro). 

NOSSASENHORADOSOCORRO 
DA VILA DE TOMAR DO GERU 
(freguesia): 01 - 15 - 46. (Vide Geru, 
Nossa Senhora do Socorro do Geru, 
Nova Távora~ Tomar do Geru). 

NOSSASENHORADOSOCORRO 
DO GERU (freguesia): 45- 123 -146 
- 147-150-159-160-161-172-173 
-178-183-188-194-214-215-247 
-248 - 270 - 301. (Vide Geru, Nossa 
Senhora do Socorro da Vila de Tomar 
do Geru, Nova Távora, Tomar do 
Geru). 

NOSSA SENHORA DOS CAMPOS 
DO RIO REAL (freguesia): 277. 
(Vide Campos). 

NOSSA SENHORA DOS CAMPOS 
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DO RIO REAL DE CIMA (fre
guesia): 04. 

NOVA TÁVORA: 232 - 318. (Vide 
Geru, Nossa Senhora do Socorro da 
Vita de Tomar do Geru, Nossa 
Senhora do Socorro do Geru, Tomar 
do Geru). 

OLHOS D' ÁGUA (sítio): 117. 

PACA TUBA (aldeia/missao/distri
to/freguesia/curato/povoa9ao/vila): 
03 - 05- -40 - 42 - 43 - 44 - 59 - 60 -
61 - 62 -63 - 64 - 65 - 66 - 68 - 72 - 7 4 
-79-80-81-90-91-145-165-180 
-193-196-197-200-202-208-209 
-238-239-241 - 269-308-313-314 
- 316. (Vide Pacatuba do Río Sao 
Francisco, Sao Félix dePacatuba, Sao 
Félix de Boa Vista de Pacatuba). 

PACATUBA DORIO SÁO FRAN
CISCO: 165. 

PAIAIÁ (riacho): 102 - 152 - 212. 

PALMARES (fazenda): 126. 

PAMBU [mjssaodaProv. daBA]: 40 

PÁO DE A<;ÚCAR (AL): 325. 

PARÁ (Prov.): 269. 

PARANÁ (Prov.): 192. 

PASSAGEM DAS PEDRAS (enge
nho): 212. 

PASTOR (sítio): 117. 

PAU GRANDE (localidade): 103. 

PÉ DE BANCO: 89 - 253. 

PEDRA VERMELHA (fazenda): 

325. 

PENEDO: ( AL) 40 - 73 - 90. 

PERNAMBUCO (Província): 02 -
101. 

; 

PIAUI (distrito): 95. 

PIAUÍ (rio): 242. 
; 

PIAUI (sítio): 117. 

PIAUÍ DA CACHOEIRA: 52. 

PIRIPIRI (engenho): 167 - 168 - 171. 

PITANGA (rio): 101. 

PO<;O COMPRIDO (sítio): 117. 

POMBAL (missao da Prov. da BA): 
287 

PORTEIRAS (fazenda): 32. 

PORTO DA FOLHA (missao/vila): 
54 - 134 - 162 - 165 - 222 - 246 - 283 
-284-285-292-322-324-325-327 
- 328 - 329. (Vide Nossa Senhora da 
Concei9ao do Porto da Folha, Sao 
Pedro). 

PORTO DAS FARINHAS: 242. 

PORTO GRANDE: 91. 

PORTO TEIXEIRA: 238 - 323. 

POXIM (povoado): 323. 

POXIM (río): 103 - 323. 

POXIM GRANDE (rio): 101 - 103. 

POXIM MIRIM (rio): 101. 

PRIAPU (feira, porto): 179. 

ÍNDICE T OPOGRÁFICO 

PROPRIÁ (vila): 07 - 12 - 19 - 25 -
27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 37 - 40 
- 44 - 56 - 57 - 64 - 65 - 71 -76 - 77 
- 78 - 83 - 84 - 86 - 88 - 112 - 145 -
174-175-176-177-187-244-253 
-256 - 298 - 300. 

QUINDONGÁ (engenho): 126. 

REAL (rio): 69-98-102 -125 - 148 
- 151 - 152 - 165 - 167 - 178 - 189 -
199-206-207-232-301-303-305 
- 309. 

RETIRO (engenho): 103. 

RIACHÁO (curato): 91. (Vide 
Nossa Senhora do Amparo do 
Riachao). 

RIO DE JANEIRO (cidade): 135 -
136 - 242. 

RODELA(missaodaProv. da BA): 
40. 

ROMA: 135 - 136. 

ROSÁRIO: 165 - 200 - 264. (Vide 
Rosário do Catete). 

ROSÁRIO DO CA TETE (vila): 
131. (Vide Rosário). 

SACO (rio): 103. 

SALGADO: 87. 

SALGADO (rio): 101 - 242. 

SANTA CRUZ (sítio): 177. 

SANTALUZIA(vila/freguesia): 24 
-49-101-102-166-179-181-199 
- 212 - 213 - 216 -217 - 218 - 219 -
220-221-223-226-237-240-279 
- 289 - 305 - 306 - 307 - 317 - 318 -
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320. (Vide Santa Luzia do Río Real 
da Estancia) 

SANTA LUZIA DORIO REAL DA 
" ESTANCIA (freguesia): 24 -49 - 50. 

(Vide Santa Luzia). 

SANTA MARIA (rio): 101 - 242. 

SANTANA DOS FRADES (po
voado ): 323. 

SANTO AMARO (vila): 08 - 21 - 38 
-106-107-108. (Vide Santo Amaro 
das Brotas). 

SANTO AMARO DAS BROTAS 
(freguesia/vila): 1 O - 18 - 35 - 278. 
(Vide Santo Amaro). 

SANTO ANTONIO DA VILA 
NOVA DORIO SÁO FRANCISCO 
(freguesia): 13 - 17 - 263. (Vide Vila 
Nova) 

SANTOANTONIODOURUBUDE 
BAIXO (freguesia): 12 - 37. 

SANTO ANTONIO E ALMAS DE 
ITABAIANA (freguesia): 20. (Vide 
Itabaiana). 

SÁO BENTO (sítio): 103. 

SÁOCRISTOVÁ0:28-30-31-100 
- 101-111 - 115-129-144-151-195 
- 245 - 282 - 293 - 326. (Vide Nossa 
Senhora da Vitória de Sao Cristóvao, 
Sergipe). 

SÁO FÉLIX DA BOA VISTA DE 
PACATUBA (povoa9ao de índios): 
90 - 91. (Vide Pacatuba). 

SAO FÉLIX DE PACA TUBA (mis-
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sao): 05 - 60 - 61 - 65 - 200. (Vide 
Pacatuba). 

SAO FRANCISCO (rio): 02-05-13 
- 25 - 28 - 30-60- 86- 126- 165 - 238 
- 292 - 323. 

SAO PEDRO (aldeia/missao/povo
a9ao/par6quia): 02 - 06 - 19 - 26 - 29 
- 30 - 32 - 33 - 36 - 53 - 54 - 56 - 57 
- 58 - 65 - 70 - 71 - 73 - 75 - 76 - 78 
-82-83-84-85 - 88- 112 - 125-134 
-162 - 165-198 - 283-284-285-292 
-304-310 - 311-315 -316 -322- 324 
-325 -327 - 328-329. (Vide Porto da 

SOCORRO (freguesia): 103 - 286 -
294. (VideNossaSenhoradoSocorro 
da Cotinguiba). 

TABUA (engenho): 169 - 216 - 237. 

TAIMERIN (rio): 102 - 151 - 152. 
(Vide ltamerim). 

TERRA CAÍDA: 199 - 201. 

TOMAR DO GERU (vila/fregue
sia): 11 - 15 - 34 - 45 - 46 - 69 - 151 
- 157. (Vide Geru, Nossa Senhora do 
Socorro da Vila de Tomar do 
Geru,Nossa Senhora do Socorro do 

•· Folha, Sao Pedro do Porto da Folha). Geru, Nova Távora). 

SAO PEDRO DE ALCÁNTARA 
(aldeia da Prov. da BA): 165. 

SAO PEDRO DO PORTO DA 
FOLHA (povoa9ao, missao): 25 - 28 
- 40 - 44 - 54 - 76 - 77 - 85 - 86 - 125 
- 162 - 165. (Vide Sao Pedro, Porto da 
Folha). 

SAQUINHO (sítio): 103. 

SERGIPE[SAOCRISTOVAO]: 102 
- 103 - 11 o - 120 - 121 - 122 - 165. 

SERRA ARREPIADA: 212. 

SERRINHA: 212. 

SIMAO DIAS: 258 - 287. 

SOBRADO (sítio): 103. 

TRAIPU [AL] : 40. 
,, 

UMBAUBA (feira): 317. 

URUCU (engenho): 308. 

V ARGEM: 102. 

V ARZEA (rio): 103. 

VASA BARRIS (rio): 101. 

VERMELHO (sítio): 102. 

VILA NOVA: 03 - 05 - 13 - 17 - 40-
42 - 43 - 44 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 -
64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 72 - 7 4 - 90 -
145 - 180 193 - 196 - 202- 208 - 238 
- 239 - 241 - 263 - 308 - 313 - 314 -
316. (Vide Santo Antonio de Vila 
Nova). 
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