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Precioso manuscrito do Arquivo Público do Pará, 
o livro de Registro das Canoas lan9a urna nova 
luz sobre o passado indígena da regiao amazóni
ca. Abrangendo os anos de 1739 a 1755, o Livro 
contém informa9o~s sobre os índios introduzidos 
a Belém pelas ttopas de resgate que devassavam 
os rios Japurá e Negro, entre outros, em busca da 
mao-de-obra indígena para as ati~idades econó
micas coloniais. Os registros indicam a origem 
étnica dos índios egressos do sertao, além de urna · 
descri9ao de scu aspecto físico. Enriquecida pela 
iotrodu9iio de Márcio Meira, pesquisador do 
Museu Paraense Emilio Goeldi, a publica9ao do 
Livrode Regis1ros das Canoas fomeceurn impor
tánte subsidio para a história indígena da Amazo
nia colonial. I 
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Nota sobre a Transcri~ao 

O "Livro de Registro das Canoas", códice manuscrito pertencente ao 
Arquivo Público do Estado do Pará, foi transcrito a partir das Normas 
técnicas para transcrifdo e edifdo de documentos manuscritos, 
estabelecidas no 1 Encontro Nacional de Normatiza9ao Paleográfica e 
Ensino da Paleografia. Assim, foram mantidas a grafia e acentua9ao 
originais, porém, visando facilitar a leitura, a maioria das abreviaturas foi 
desenvolvida. As interferencias no texto pelos editores sao destacadas pelo 
uso de colchetes, chaves e barras oblíquas, para assinalar: 

1. dúvidas na interpreta9ao paleográfica - [?] 

2. enganos, omissoes ou repeti9oes indevidas no O!iginal- [sic] 

3. danos físicos ao papel, impedindo a leitura - [corroído] 

4. glosas marginais ao texto - {glosa lateral} 

5. notas interlineares ou marginais - \nota/ 

A transcri9ao e digita9ao do "Livro qas Canoas" foram realizadas soba 
orienta9ao de Márcio Me ira por Rosana Dulce Diniz do N ascimento e 
Cristine Elaine Días Rocha. 

Este livro foi publicado gra~as ao apoio da FAPESP - Funda9ao de 
Amparo a Pesquisa do Estado de Sao Paulo ao projeto História Indígena 
e do Indigenismo no Brasil (Proc. 88/2564-5) 



7 
Introdu~ao 

, * MARCIO MEIRA 

O documento no contexto do Arquivo 

O "Li vro que há de servir para o registro das canoas que se despacharem 
para o sertao ao cacao, e ás pessas, e das que voltarem com escravos", é 
um documento pertencente a rica cole~ao de manuscritos do Arquivo 
Público do Estado do Pará (APEP-cód. 938). Esta cole9ao, que reúne 
pe9as dos séculos XVII, XVIII e XIX, possui a maior concentra9ao de 
f ontes sobre a história indígena e do indigenismo existente no Estado, e 
urna das maiores do Brasil, no que diz respeito ao antigo Estado do Grao
Pará, que representava na Colonia a atual Amazonia. O acervo foi 
integrado ao Arquivo em 1894, originário da antiga Secretaria do 
Governo, sendo a partir de entao encadernada e organizada e1n códices. 
Tal organiza9ao foi pautada na separa~ao de espécies documentais 
(correspondencias, quest6es de limites, índios e miss6es, estatísticas de 
popula9ao, etc.), em ordem cronológica. 

A maioria dessas unidades documentais, entretanto, contém informa-
96es tematicamente di versificadas. O documento aqui apresentado, ne~se 
contexto, é urna das excess5es do Arquivo, na medida em que apresenta
se mais homogeneo, isto em fun9ao de ser um códice "autentico". 
Autentico por que foi preparado previamente a sua utiliza9ao oficial, 
ainda na primeira metade do século XVIII, coma lavra de sua "abertura" 
e "fechamento" por um funcionário do Estado, de nome Manoel 
Fernandes Varges, o qual numerou e rubricou todas as 200 folhas do 
Livro, das quais foram extraviadas 20 (179 a 199). Desta forma, como foi 
<lito, esse Livro se diferencia da maioria dos manuscritos coloniais 

*Pesquisador do Museu Paraense Emílio Goeldi , Belém PA. 
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existentes no Arquivo, originalmente avulsos, eencademados somente na 
passagem do século XIX ao XX, soba organiza~ao do historiador Arthur 
Vianna, entao diretor da institui~ao. 

Existem outros documentos nesse Arquivo, elaborados no mesmo 
período ou um pouco antes, que possuem informa~6es muito ricas sobre 
a história indígena e do indigenismo, principalmente nas regioes do Rio 
Ne gro e J apurá, e que por serem também códices autenticos, temo mesmo 
perfil de homogeneidade temática encontrado neste aqui transcrito, e por 
is so contem informa~oes complementares a este. Em primeiro lugar, vale 
ressaltar os documentos oriundos das reunioes do conselho que definia 
naquele período apolítica indigenista, ou sej a, a Junta das Missoes. Trata
se de um material pouco trabalhado, inclusive pelas dificuldades de 
manuseio dos originais, em precário estado de conserva~ao. Outra pe~a 
fundamental, e que podemos considerar como urna "irma gemea" desta, 
é o "Livro que há de servir na Alfandega do Pará, que vai numerado e 
rubricado e leva no fim seu encerramento feíto pormim Alexandre Metello 
de Souza e Menezes" (APEP-cód. 1110), analisado recentemente por R. 
Wright (1991). 

V ale destacar que durante alguns anos esses documentos ficaram 
impossibilitados de serem consultados, pois a infesta~ao de insetos os 
transformou em "tijolos", ou se ja, as páginas coladas coro o excremento 
se solidificaram. Após a desinfesta~ao, o papel tomou-se mais fragilizado 
e parte das inf orma~oes foi atingida. Por sorte, a a~ao dos insetos, 
atingindo coro mais intensidade as bordas do Livro, nao chegou a ofender 
senao urna pequena parte do conteúdo, pois geralmenie o texto manuscrito 
ocupa mais a parte central do papel. A transcri~ao e publica~ao do 
documento permitirá agora a sua restaura~ao e melhor conserva~ao, na 
medida em que diminuirá consideravelmente a necessidade de seu manu
se10. 

O documento no contexto de época 

A documenta~ao aquí transcrita, que trata majoritariamente de índios 
capturados no Rio Negro e Japurá, vem dos anos de 1739a1755. Poucos 
anos depois, em 1759, opadreJosédeMoraes (1860), fezumareferencia 
interessante sobre a regiao do Rio Negro como fon te de escravos indígenas 
que serviam aos portugueses do Pará: "hé admiravel-dizia o jesuíta
a fertilidade de gente, que produz este rio e terras vizinhas a elle; pois desde 
o seu princípio até hoje continuaram os portugueses a tirar índios <leste 
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sertao; e na melhor opiniao passao de 20 mil almas as que deste rio e sua 
vizinhan~a tero tirado os portugueses do Pará em escravos e os Missioná
rios em descimentas quanto baste, coro que se tero fomecido as nossas 
aldeias". Outro jesuíta, o padre J oao Daniel, que permaneceu 16 anos no 
Grao-Pará (1741-1757), condenando a prática das tropas de resgate em 
seu Tesauro Descoberto no Rio Amazonas (1975), afirma terem saído 
"só do Rio Negro perto de tres milhoes de índios escravos, como consta 
dos resistas, os quaes vendidos em pública pra~a, se repartiam pelos 
moradores( ... ) porque nele mais que nos outros haviam estas bárbaras 
na~oes, que se comiam urnas as outras". 

Quando teria sido o princípio do fluxo de escravos do Rio Negro em 
dire~ao ao Pará? Queme quantos teriam sido esses índios? Essas sao 
questoes difíceis de responder, mas que as fontes documentais existentes, 
como esta aqui apresentada, poderáo fornecer dados mais contundentes, 
no sentido de contribuir para o conhecimento etnohistoriográfico sobce 
aquela regiao. , 

Em 1639, quando a flotilha portuguesa comandada por Pedro Teixeira 
retornava do Perú e passava pela foz desse rio, houve quem propusesse 
subí-lo "a ca~a do índio", mas os padres Cristóvao de Acuña e André de 
Artieda teriam argumentado contra tal empresa, alegando dificuldades de 
tempo para a viagem de retorno ao Pará (Leite, 1947). Tais referencias 
evidenciam que os portugueses,jánaquela ocasiao, tinham conhecimento 
do caráter numeroso daquela "gentilidade" habitante do Rio Negro, 
desejando capturá-los como escravos. 

Ao longo dasegundametade do século XVII, em virtude do decréscimo 
constante da popula~ao indígena no baixo Amazonas, consequencia das 
epidemias de varíola e das violencias da escraviza~ao, e também da 
impossibilidade economica dos colonos em suprir a demanda de mao-de
obra coro escravos africanos, o anseio por bra~os indígenas era sempre 
crescente para o trabalho nas ro~as e coleta das "drogas". Colonos e 
missionários de Sao Luís e Belém passaram a penetrar cada vez mais 
fundo nos sertoes, algumas vezes amparados jurídicamente pelas "guer
ras justas" e "tropas de resgate" (cf. Sweet, 1974). 

No govemo de André Vidal de Negreiros, em 1657, partiu de Belém 
urna tropa comandada por Vital Maciel Parente, acompanhada pelos 
missionários jesuítas Francisco Velloso e Manuel Pires, com destino ao 
Rio Amazonas e Rio Negro. Segundo Antonio Vieira (apudLeite, 194 7), 
esta teria sido a primeira entrada portuguesa no Rio Negro. Teriam sido 
descidos como escravos para o Pará cerca de seiscentas "pe9as" para o 
"proveito dos particulares" (Betendorf, 191 O). 
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Neste mesmo ano de 1657, outra tropa teria voltado ao rio Negro, com 
quarenta soldados e quatrocentos índios originários do baixo Amazonas, 
"que iam aos resgates dos escravos". Francisco Gon9alves, missionário 
jesuíta, acompanhou a viagem. Indicou que os índios do Rio Negro, de 
mu itas na96es diferentes, faziam mu itas guerras entre si por motivos a ele 
desconhecidos e con to u que pass ad os dez meses de permanencia na regia o 
"se levantou um contágio do qual todos adoeceram mortalmente',, mas 
ainda assim teriam chegado a voltar ao Pará com setecentos escravos 
(ibid). Desta viagem destacou Antonio Vieira (apud Leite, 1947) que 
"chegaram os padres até o Rio Negro e por ele acima a alguns gen ti os que 
nunca tinham visto portugueses". 

Paraaqueles índios do Rio Negro e de regioes adjacentes, como o Rio 
Japurá, a chegada do século XVIII seria marcada pela penetra~ao mais 
intensiva de missionários e expedi~oes de apresamento. Cerca de 1720, a 
intensifica9ao de epidemias em Belém e regioes circunvizinhas foi mortal 
para a maioria dos escravos indígenas, justamente quando iniciava o 
boom do comércio do cacao, que iria perdurar pelo restante desse século 
(Alden, 1985). A demanda por mao-de-obra, portanto, tornou-se entao 
motivo de muitas buscas de escravos nos sertoes. Num período em que as 
disputas dos particulares com je su f tas era acirrada, nao foi a toa que essas 
buscas se intensificaram nos rios Japurá, Negro e Branco, regioes 
controladas pela Ordem Carmelitana, cujos frades muitas vezes partici
pavam direta ou indiretamente dos "negócios" de escravos (Sweet, 
op.cit.; Farage, 1991). 

Deve-se destacar que a maioria dessas ex edi96es er.am realizadas 
clandestinamente, ou seja, fugindo aos critér .os das "guerras justas~' e 
"tropas de resgate". Tanto que em Carta Régia de 1721, Dom Joao V 
nomeou um Juiz-Auditorespecial da Corte, de nome Francisco da Gama 
Pinto, para proceder urna "devassageral dos cativeiros injustos dos índios 
e mais excessos contra as ordens de Sua Majestade do Estado do 
Maranhao" (AHUL-Maranhao-1722 [CEDEAM 03]). Nesses autos, 
urna certa testemunha declarou que "as tropas de resgate e de guerra 
nunca deram escravos bastantes para o servi<;o e trabalho destas terras 
que necessitam de muitos mais trabalhadores que outra qualquer repú bli
ca", e continuava afirmando que "a maior parte da gente desta terra que 
sempre foi ou mandou ao sertao com vários pretextos sempre tirou delle 
índios que hu ns vendem e outros se serviam deles e nestas entradas dos 
sertoes e por ocasiao dessas diligencias dé índios se tem cometido alguns 
excessos". Peti<;oes anexas aos autos, refor<;am a existencia dos resgates 
ilegais, enfatizado-se netas a regiao do Japurá: "Diz Manoel Gomes 
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Rocha morádor nesta ·cidade e ne la cazado que ele mandou u ma canoa ao . 
sertao ao negócio do cravo e cacau e nela por cabo Severino de Pa9os e 
por nao haver as ditas drogas se meteu no sertao Japorá que fica no~ 
Solim6es donde resgatou trinta e duas pe9as do gentio da terrada na<;ao 
Mavua". . 

E1n 1724 haveria no baixo Rio Negro, entre os índios Tarumás e 
Sarubapenses, quatro mi ~;s6es Carmelitanas. Nessa época, as tropas de 
resgate, legais ou nao, já haviam contatado os Manau, que faziam parte 
de umaredede comércio interétnicaque chegavaatéaos holandezes, e nao 
pareciam. estar muito interessados em estabelecer rela96es comerciais 
com portugueses (cf. Farage, op.cit.). Os Manau, nesse sentido, habitan
tes que eram do baixo Rio Negro, exerciam o papel de "sociedade 
tampao", que fecha va o acesso aos portugueses para o médio e alto curso 
desse rio. Entretanto, em 1723, Ajuricaba, o célebre chefe dos Manau, 
teria atacado a tropa comandada por Manuel de Braga, matando 0 
principal índio que a guiava e um 5oldado. Este episódio motivaría a 
declara9aode "guerra justa" contra os Manau, que permitiu aos portugue
ses destruir pela for<;~ aquela sociedade (Sweet, op.cit.). 

Nesse processo, em 1.732 o cannelita Frei José da Madalena teria 
~ransferido a ~issao dos Ta:umás p~ra a foz do igarapé Agarape, mais 
a montante. Ac1ma dela dez leguas tena fincado o aldeamento da Pedreira 

' e 25 léguas mais acima o aldeamento de Bararoá. Nota-se, a partir daí o 
movimento agressivo das missoes carmelitanas para o interior do rio 
Negro, na medida em que respaldariam inicialmente a guerra contra os 
Manau e sucessivamente a abertura do médio e alto curso dorio as tropas 
de resgate. A sequencia desse avan~o, com a implanta9ao da política 
pombalina em meados do século, será a militariza9ao do alto Rio Negro, 
com um viés geopolítico, a intensifica9ao dos descimentas de índios e 
fixa~ao dos mesmos nas vilas e fortalezas militares de Sao José de 
Marabitanas e Sao Gabriel da Cachoeira. 

É exatamente nesse contexto que as informa~6es desse documento 
aqui transcrito estao inseridas. A maioria dos índios capturados nos 
sert6es, como vimos, o eram clandestinamente, e portan to as inf orma96es 
sobre eles nao estao explícitamente colocadas nos documentos oficiais da 
colonia portuguesa. Entretanto, podemos inferir que as referencias que 
dispomos oficialmente podem fornecer dados que, mesmo parciais, 
permitem vislumbrar a realidade que está ocultaou ausente nadocumen
ta<;ao escrita, o que é o caso das informa<;oes deste documento. Embora 
este Livro tenha sido "aberto" como objetivo de registrar as canoas que 
partissem de Belém para a coleta do caca u e dos escra vos, é o último tema 
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o que mais sobressai na leitura do manuscrito. A documentayao aquí 
transcrita é constituida, quase na sua totalidade, de "termos", ou se ja, 
declara~oes feítas por alguém "de fazer ou de se abster de algum ato". 
Trata-se, portanto, de urna figura jurídica de amplo espectro, aquí 
utilizada basicamente para a declarayao de um compromisso pelos cabos 
das tropas, colonos, padres ou seus procuradores, de "peyas" trazidas dos 
sertoes pelas tropas de resgate, pe~as que deveriam ser entregues aos seus 
futuros patroes, "na forma do e_stillo", ou seja, seguindo os preceitos 
jurídicos da época. 

É sabido que no caso das tropas de resgate, podiam ser legalmente 
escravizados os índios que eram cativos de outros índios, sendo "resgata
dos" para sua "salva~ao". Es ses índios, que na verdade eram comprados, 
trabalhavam para seus patroes porum tempo limitado pela lei. Por esta lei 
de 1655, geralmente o colono poderia permanecer como índio por um 
período de cinco anos, ao final dos quais o devolvía ao Estado, que o 
encaminhavaaos aldeamentos missionários (cf. Perrone-Moisés, 1992). 
Além desses casos, em que os índios sao chamados "de condi~ao", 
presentes neste documento, vislumbramos também riele urna grande 
incidencia de índios trazidos do sertao sem o de vi do "exame" feito no local 
de captura para julgá-los passíveis ou nao do resgate legal, ou seja, os 
famosos "casos duvidosos" que nao se pode julgar no Arrayal da Tropa, 
"por nao haver Lingoa" ou pela ausencia do missionário. Nesse_s casos, a 
Iei previa que ao chegarem em Belém ou Sao Luís, deveriam ser conside
rados como "forros" e o govemador os entrega va como tais aos colonos, 
para trabalharem em troca de um salário, s<>ndo a única obrigayao do 
"morador", além de as "doutrinar nos mistérios da fé" a de apresentar as 
pe~as quando solicitadas para o devido exame. 

Nesse sentido também, como os termos foram iniciados em 1739 e 
findos em 17 55, pode-se observar na sua leituraa varia~ao cronológica de 
seu conteúdo, que estava a reboque dos debates político-jurídicos do 
período imediatamente anterior as reformas pombalinas, mas sobretudo 
das disputas entre colonos e missionários pelo controle de mao-de-obra 
indígena. Nos termos iniciais, até cerca de 17 48, observa-se deforma mais 
explícita os resgates de indios nos sertoes dorio Negro e Japurá, cujos 
documentos exp5em, muitas vezes de forma exaustiva, a crueldade dos 
numerosos resgates, entrevisto nas descri~oes físicas realizadas, que 
supoem torturas, e na grande quantidade de mortos e fugidos ao longo das 
viagens desde os sertoes. A partir de 1749, e até ao final, observa-se que 
os registros dos índios tornam-se laconicos, geralmente encaminhando as 
"pe~as", já nao muitas, ao trabalho li vre, assalariado, para "doutrinallos 
e vestillos como taes". 
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O documento no contexto atual 

A importancia historiográfica des se documento é incontestá vel. Trata
se de urna pe~a fundamental para a história colonial das regioes do Rio 
Negro e Japurá, sobretudo no que diz respeito ao confronto inicial entre 
os portugueses e os índios daqueles sertoes. As descri~oes físicas dos ) 
índios capturados, assim como a nomea~ao de suá "nay5es" constituem e ~ 
um enorme manancial de inf ormayoes para o conhecimento etnohistórico 
daqueles pavos, assim como da história do comércio de escravos indíge-· 
nas, sobretudo se estas informayoes forem cruzadas com outros documen-
tos como acima referido (cf. Wright, op.cit.). Estudos sobre a política 
indigenista colonial e seus aspectos jurídicos também encontram nesses 
documentos a informa~ao sobre as formas de suas aplica~oes na realidade 
da vida colonial, num período de grandes mudanyas que foi a passagem 
para o governo de Mendon~a Furtado e a política pombalina. O valor 
historiográfico desse documento também traza tona sua importancia para 
o momento presente. 

Como este documento faz referencia majoritariamente as popula~oes 
indígenas "resgatadas" no alto Rio Negro, vou destacar aqui sua impor
tancia atual para essas mesmas sociedades. Para os povos Tukano, Aruak 
e Maku, a reapropria~ao de seu passado, e sobretudo de seu passado de 
confronto coma sociedad e ocidental, pass o u a ter urna atualidade política 
fundamental nos últimos anos, tanto pelas necessidades frequentes de 
reafirmayao da ocupa~ao imemorial daquele território, como também 
pela busca de urna consciencia étnica indígena que incorpora, além dos 
trayos tradicionais de suas culturas, todas as cruezas da história do 
contato, desde o período colonial. Trata-se, portanto, nesse processo de 
permanente constru~ao de suas identidades étnicas, um dos aspeétos de 
fundamental importancia para a condi~ao atual dessas popula~oes, no 
sentido de demarcar nao somente um território físico mas também um 
locus político e cultural no contexto atual de ocupayao da regiao, que 
continua assumindo esta face de confronto. 

Tem sido esta a inten~ao, por exemplo, no surgimento recente de várias 
organizay5es indígenas locais e da cria~ao da Federa~ao das Organiza
yoes Indígenas do Rio Negro (FOIRN), que nos últimos anos tem 
desenvolvido urna programa~ao que incluí desde a realiza~ao de um 
amplo recenseamento indígena da regiao, de caráter autónomo, até a 
construyao de Malocas-Museu, que temo caráter de "recuperar" velhos 
ensinamentos de suas culturas, através da reelabora~áo de objetos da 
cultura material, muitas vezes a partir de fotografías de modelos existen-
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tes nos Museus ocidentais ( cf. Ribeiro e van Velthem, 1992). Este sentido 
de "reconstru~ao de objetos", tomado como urna metáfora da "reconstru
~ao da identidade", é que a transcri~ao e publica9ao deste documento 
poderá adquirir na medida em que chegue as maos dos índios, a maioria 
dos quais alfabetizada em portugues. Embora seja este um documento 
mórbido e morto no contexto do Arquivo, ali sepultado desde priscas eras, 
representante que é da memória do colonizador, esse mesmo documento, 
num novo contexto, pode metamorfosear-se, adquirindo "vida". É a sua · 
transforma~ao, pela via de sua apropria~ao pelos índios, em um novo dado 
da memóriaétnica, e portanto urna "arma" de a~ao política e cultural, que 
lhe confere essa nova "vida", o que faz lembrar também aquel a afirma~ao 
do historiador francés Marc Ferro ( 1985): "Actuellement, plus que 
jamais, l'histoire est un enjeu. Certes, controler le passé a toujours aidé 
a maitriser le présent". 
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Etnias Mencionadas no Livro das Canoas 

A: 
Amaba 

Amaribero 
Amboá 
Ariquena ( também V arique na) 
Aritrini 
Aroam 
Aroaque, Aruaqui 
Aruayama 
B: 
Bare 
Biaquena 
Boaupe, Boopé, Boapé, Baopé, 
Baupé, Bouape (também Guapé, 
Poopé) 
C: 
Cabe ya 
Cadapupeny 
Capassunavy 
Cariavy 
Carijahy 
Cataran a 
Coanna 
Copeana 

,. • 

Chapuena (também Xapuena) 

Cuyari 
G: 
Gamella 
Ganhana 

. ' 

Guevana (também Cuevana, 
Queana, Quevana) 
Guixibana 
1: 
Ipabaquena 
Ipacova 
Ixiviquena 
J: 
Jabuarana 
Jana 
Janatfi 
Jefina 
Juri 
Jurubitena 
M: 
Macú,Maacu,Macu 
Macubare 
Macurá 
Macuratary 
Madi vena 
Manao,Manau 
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Maniba (também Baniva, Baniba) 
Mano a 
Mapanavi 
Marapitana 
Mareim 
Mariuaca 
Menoay 
Mepori, Mepuri 
Me vana 
Miran ya 
Mora 
Mutavena 
P: 
Pariana 
Pariene 

. 
' 

Peralvilhana, Paraviana 
S: 
Saboanna 

Searama 
Sevenavy 
T: 
Tauari 
Tuhany 
U: 
Upitiá 

V: 
Vapixi 
Vatuya 
Varinavi 
Vavaricuna 
Vayuridaquena 
Vena 
Viaquena 

LIVRO DAS CANOAS 

[folha2] 

Secretaria do Estado 

LIVRO 

Que há de servir para o registro das 

Canoas que se despacharem para 

o sertao ao cacao, e ás pessas, 

e das que voltarem com escravos 

E nelle hao de assinar termo os cabos 

das mesmas canoas. 

Teve principio no anno de 

1739. 

Por ordem do Illmº e Exmo Senhor 

Joao de Abren de Castelbranco 

Governador e Capm. Gn1 do Estado. 

Sendo secretário delle José G1z da Fonseca. 
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[documento 1, folha 3] 

[corroída urna linha] despacharao as canoas seguintes 

Setembro 

Em 4 para Aricurú Cabo Manoel da [ilegível] 

21 

Em 5 para os Abacaxiz ................................. C. Antonio José Delgado 

Em 9 para Burari ........................................................ C. Antonio José 

Em dito para os Arapiuns ..................................... C. Manoel Moreira 

Em 16 Piraviri ......................................................... C. Manoel Coelho 

Em dito Matapiy ......................................................... C. Alberto Glz. 

Em dito Topinambaranas ......................................... C. Luiz de Souza 

CARMO despacharao as seguintes 

Outubro 

Em 13 para a Mis sao de Santa Teresa de Tepe .... Cabo Manoel Pedro 

No dito para a de Santa Rita · ................................... C. E>iogo Teixeira 

No dito para a de S. José ............................ C. Domingos Frz. Ramos 

No dito para a de Santo Elizeu .......................... C. Francisco da Silva 

No mesmo para N.S. do Rosario dos Manaos .......... C. Luiz da Silva 

No mesmo dia para a de Santa Anna do Quari . .. .. .. .. .. C. v. [corroído] 

Em [corroído] de novo para [S. Paulo] ....... [Joao Baptista] [corroído] 

[corroída urna linha] 

[documento 1, folha 3v] 

[corroídas quatro linhas] Canoas que despacharao para o cacau, perten
centes á Companhia de Jesus. 

Em 26 de 8bro despacharao as canoas seguintes 

Para o Collegio des ta cidade .. .. ....... .......... ... .. . Cabo Francisco Duarte 

Para a Missao do Burari .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. Cabo Antonio José 

Para a Missao de Uatapuz ................................ Cabo Manoel Alvares 

Para Piraveri ...................................................... Cabo Manoel Coelho 

Para os Tapajoz ... ...................... ............... Cabo Jeronimo Tolloza [?] 

Para a dos Topinambaranas .................. C. Alberto de Souza Madeira 

Para a de Guaricurú .......................................... Cabo José da Fonseca 
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Para a dos Abacaxis ........ ....... ... ............ . Cabo Antonio José Delgado 

Para a de Aricará . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cabo Manoel da Costa 

Para a de Itacurussá .......................... ... ..... .. ........... Cabo Joao Furtado 

Para a dos Arapiuns .............................................. C. Manoel Moreira 

Para Araticú .......... .... ........................ C. Antonio Henriques Campello 

Para a de Arucará .. ... . ... .. . .. .... . ... ... .. . . .. .. .. .. Cabo José Muniz de Mello 

Para o Collegio do Pará ... ........ ... .. ... .. .. . . .. . . .. .. .... Cabo Antonio Correa 

Para Sumahuma .................................. C. Manuel de Faria da Fonseca 

Para o Collegio do Maranhao .............................................................. . 

Para a casa da Vigia .......................................... Cabo Domingos José 

[documento 2, f olha 4] 

Despachos das canoas que forao com Al varaz para fazer resgates na 
Tropa do Rio negro, de que hé Cabo José Miguel Ayrez. 

Em 30 de 8bro de 1739 tirou licen9a José da Veiga Tenório para mandar 
fazer20 Resgates concedidos em junta de 1 O de dezembro de 1738, foi por 
Cabo Joao dos Santos[?] que aprezentou folha corrida 

Em 10 de Novembro tirou licen9a Antonio José [corroído] para mandar 
fazer 25 Resgat~s pello Cabo Manoel Correa Porto que aprezentou folha 
corrida, e foi concedido o Alvará emjunta de 1.0 de Dezembro de 1738 

Em 6 de Novembro tirou licen9a Ignacio Antonio Craveiro para mandar 
f azer 40 Resgates concedidos em junta de 26 de Novembro e se lhe pass o u 
Al vará em 2 do dito,e apresen to u folha corrida o Cabo Fernando Vasques, 
que vay á dita deligencia. 

{Glosa marginal ao texto acima: [corroído] foi [corroído] canoa do jeito 
que se segue [?][corroído] nesta foi o mesmo Ignacio Antonio.} 

Em 6 tirou licen9a Britameu Guerreiro para mandar [folha 4v] fazer 40 
[Resgates] que forao concedidos em Junta de 26 [?]de Outubro [de] 1739 
[e se lhe] passou Alvará 2 do mesmo mez e [apresentou] folha corrida o 
Cabo Fernando [Vasques]. . 
[corroído] tirou licen9a José de Souza Delgado para mandar fazer 40 
resgates por Joao Baptista Machado que juntou folha, e lhe foram 
concedidos em junta de 26 de 8bro de 1739, e se lhe passou Alvará em 
2 de Novembro de 1739. 

LIVRO DAS CANOAS 23 

[documento 4, folha 4v] 

Aos vinte de dezembro de mil settecentos, e trinta e nove, por ordem do 
Illmo e Exmº Senhor Governador e Capitam General <leste Estado, V. Sr 
Joao de Abreu de Castelbranco forao appresentadas nesta Secretaria por 
Antonio da Costa de Carvalho sette pessas de Gentio da terra, as quaes o 
mesmo Antonio da Costa trouxe do sertao, que por virem sem rezisto, nem 
constar da factura della, forao julgadas por forras, e chegarao a esta 
Cidade em 18 do corrente. Por ordem do mesmo n1m0 e Exmº Senhor foi 
declarado ás ditas pessas, que eram [havidas] por forras, as quaes pello 
exame que se lhe fez sao [as seguintes]. 

[Nº l.] Huma mocetona chamada[?] [ilegível] [folha5] [de na9ao Boupe 
de idade] [corroído resto da linha] ou menos [ vinte e hum annos] [corroído 
resto da linha] boca da parte direita e hum [sinal] [ilegível] e da parte 
esquerda dous sinaes [corroído resto da linha] e outro junto ao hombro. 

Nº 2. Huma índia que nao soube dizer o no me por nao entender a lingoa, 
e só declarou a Nas9ao ser[?] Juri, de idade de 40 annos pouco mais ou 
menos, com hum sinal preto junto ao sovaco, e outro junto á espinhella 
abaixo do peito, e da parte esquerda trez, hú no meyo dos peitos, e outro 
mais assima da contrária, e de urna e outra parte do sovaco muitos sinaes 
de sicatrizes. 

Nº 3. Huma índia, que também se lhe nao soube o no·me pela razao assima 
de ldade de 36 annos pouco mais ou menos com um sinal deferida grande 
no bico do peito direito, e duas verrugas abaixo da espinhella no ventre; 
e he de N as~ao Amboá. 

Nº4.HumrapazchamadoNeyeuapádeNas~aoJurideidadede 16annos 
pouco mais ou menos, com trez sinaes pardinhos da parte direita, hum na 
face, e outro no pescosso, e outro em sima do peito, e trez sicatrizes na 
barriga; hum na ilharga da mesma parte, outro abaixo da espinhella e 
outro junto ao embigo da parte esquerda. 

Nº 5. Huma india chamada Vasca u a de~ as9ao Vayuridaquena de id ad e 
de 28 annos pouco mais ou menos com hum sinal preto junto ao canto da 
boca da parte direita no bei~o de baixo, e outro limitado abaixo da 
garganta; e huma sicatriz na cantareira da parte esquerda. 

[ilegível] 

Nº 6 [Hum mocetao chamado] V arque[?] de Nas~ao Boapé [de idade de] 
22 annos pouco mais ou menos com hum sinal preto no pescosso assima 



24 LIVRO DAS CANOAS 

da cantareira [?]da parte esquerda, e um sinal grande e redondo deferida 
em sima da pá da mesma parte. 

Nº 7. Huma india chamada Maveny de Nas~áo Boaujú, de idade de trinta 
e quatro annos pouco mais ou menos, com hum sinal preto na cantareira 
da parte direita; e outro na ma9á do rosto e outro na testa junto ao cabello; 
e da parte esquerda hum pequenino junto á orelha; mais huma verruga 
abaixo do peito direito. 

[documento 5, folha Sv] 

TERMO DA ENTREGA 

E estas sette pessas assima refferidas, foi o dito senhor servido, que como 
forras as tivesse de condi~ao [ilegível] o dito Antonio da Costa de 
Carvalho, com a obriga~áo de as doutrinar, e estando instruidas nos 
Mistérios da Fé, f azer batizallas, e dentro de hum anno se obrigará a dar 
conta do estado em que se achao as ditas pessas; e de como com estas 
condi~oens as recebe assinou este termo que eu José Gonsalvez da 
Fonseca secretário do Estado fiz. 

Antonio da Costa Carvalho 

[documento 6, folha 6] 

Aos seis dias do mez de janeyro de mil settecentos e quarenta [ilegível] 
. entrega huma india Peneyua de Nas~ao Ariquena [com cinco sinais na] 
parte direita hú abaixo do queixo, outro no pescosso [corroído o resto da 
li nha] grande na cantare ira, e outro as sima do hombro e outro na pá, mais 
da parte esquerda dous, hum no bei90 [?] de sima, e outro no canto da boca, 
a qual india como assima fica di to tomou della entregaJ oachim Leitao da 
Costa, a quemo Illmo e Exmº Sr J oao de Abreu de Castelb~anco Govemador 
e Capitao General do Estado concedeo de condi~áo, pello tempo de estillo, 
e se obrigou por este termo a dar con ta della, todas as vezes que lhe f or 
pedida, como também aprezentalla dentro de um anno, para se examinar 
se está instruida no Mysterio da Fé; succedendo morrer aprezentará 
certidáo do Parocho, em cuja freguesia se enterrar, ou outro qualquer 
documento authentico, por onde se verefique. E por firmeza fiz este termo, 
que o di to J oachim Leitao da Costa assinou. Belém do Pará era ut supra. 

José Gon~alvez da Fonseca 
Joachim Leitao da Costa 
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[documento 7, folha 6v] 

[corroídas tres linhas] 

[documento 8, folha 6v] 
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Aos trinta e hum dias do mez de julho de mil settecentos e quarenta, por 
ordem do Excelentíssimo Senhor Joao de Abreu de Castelbranco Gover
nador e Capitao General do Estado, na cidade de Sao Luíz do Maranhao 
f oi chamado a esta secretaria José Gon9al vez, ao qual f oi advirtido que hú 
indio por nome Bernardo que tinha em seu poder, Remetido do Pará a 
título de venda, sem registo delle por onde conste a sua escravidao, o nao 
vendesse a pessoa alguma, e se servisse de lle em quanto se nao a veriguava 
a sua escravidao, e porque se obrigou a dar conta delle a todo o tempo/ 
excessao tendo morrido, de quemo trará certidao do Párocho em cuja 
freguesia se entrerrar [sic] . Assinou este termo comigo José Gon~al vez da 
Fonseca Secretário do Estado que o escrevi. 

José Gon~alves da Fonseca 
José Gon~alvez 

[documento 9, folha 7] 

[corroídas quatro linhas] 

Aos trez dias do mez de agosto de mil settecentos e quarenta, por ordem 
do Exmº Sr J oao de Abre u Castelbranco Govemador e Capitao General do 
Estado foi chamado a esta Secretaria Joáo Vieyra, ao qual foi advertido 
que hu indio por nome Joachim que tinha em seu poder, remetido do Pará 
para se vender, sem de lle haver registo, por onde conste da sua escravidao, 
o nao vendesse a pessoa alguma, e se servisse delle enquanto se nao 
averiguava a sua escravidao, e porque se obrigou a dar conta delle todas 
as vezes que se lhe pedisse, ou mostrar registo de sua escravidao, ficou 
para este effeito em seu poder, com declara~ao de que morrendo o di to 
indio neste meyo tempo será obrigado a aprezentar documento jurídico 
por onde conste a sua morte; de que tudo assignou este termo [corroído] 
José Gon~alvez da Fonseca, Secretário de Estado o escrevi e assignei. 

José don~alvez da Fonseca 
Joao Vieyra 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[folhas 7v; 8; 8v; 9 e 9v em branco] 
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[documento 10, folha 10] 

[corroídas as duas primeiras linhas] 

LIVRO DAS CANOAS 

[indio que apresentou sem Registo o qual se lhe concedeu por hum anno 
para no fim delle se examinar] 

Aos cinco dias do mez de abril de mil settecentos e quarenta nesta cidade 
deSaoLuísdoMaranhao,porordemdaJuntadasMissoesconvocadaem 
4 do corren te, appareceo nesta Secretaria J oao Paulo Ferre ira, o qual entre 
outras pessas que resgatou no CeFtao das Amazonas, ou Rio Negro, foi 
hum rapaz já baptizado por nome Vicente de idade de onze annos de 
Nas~ao Poopé, com trez signaes da parte direita hum no peito, outro 
abaixo do cacha~o, e outro quase preto no ventre; mais trez da parte 
e.squerdadous limitados abaixo dacantareira, e outro nas costellas; o qual 
rapaz porserdeNas~ao incognita, e nao ha ver no Arrayal da tropaLingoa 
por que se podesse averiguar a causa de sua escravidao, como constava 
por certidao que aprezentou do Cabo da Tropa Joao da Cunha Correa, e 
do Padre Missionário della Achiles Maria A vogadri, se determino u na 
referida junta, que o dito Joao Paulo Ferreira tomasse entrega do dito 
Rapaz Vicente como de condi~ao, para que dentro de hum anno seja 
abrigado a apresen tallo na mesma junta, para que estando já instruido na 
Lingoa poria certeza[?], ou igual se possa examinar a [ilegível] de sua 
escravidao ou liberdade com obriga~ao [folha lOv] [corroídas quatro 
primeiras linhas] condi9oens assignou este termo obrigandose [ilegíveis 
tres palavras] o conteúdo [?] neste termo, debaixo de incorrer pennas /se 
falhar ao cumprimento de alguma das condi96ens I dos que 
dezencaminham pessas e das mais que dispoem as leys e ordens de S. 
Magestade, e eu José Gon9alvez da Fonseca Secretario do Estado o 
escrev1. 

José Gonyalvez da Fonseca. 

[documento 11, folha 11] 

[corroído o título] 

Aos trinta e hum do mez de agosto de mil settecentos e quarenta annos, por 
ordem do Illustríssimo e Excelentíssimo Governador Joao de Abreu de 
Castelbranco, apareceo na Secretaria deste Estado Caetano Helias digo 
Helias Caetano, vindo do Certao do Rio Negro com passaporte do Cabo 
da Tropa de Resgates José Miguel Ayres, de cuja tropa era soldado o di to 
Helias Caetano, o qual partio com 44 pessas e chegou a esta cidade com 
33 havendolhe fugido seis e marrido cinco, que todas faziao o número de 
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44, em cujo numero entravao trez pessas pertencentes a Domingos 
Gon~a~vez também soldado da dita tropa, das quaes fogio huma, com qui 
faz o d1to numero das onze, de que ficao os registos nesta secretaria. 

1:º Referid~ numero de trinta e trez se acharao ser quatro de condiyao e 
sao as segu1ntes. 

l - Huma india por no me Paky de N as9ao Ariquen a de idade de 30 annos · 
com huma cria por nome Tapu de idade de dous annos. A india com doi~ 
signaes da parte direita, hú grande na face, ~ outro junto á boca do 
esto~ago, e mais cinco da parte esquerda em diferentes partes. O rapaz 
sem s1naes. 

2-HumrapazpornomeJamuhydeNas~aoViaquenadeidadede 16annos 
com 4 sinaes da parte direita, hum na fonte, e dous no pescosso, com 
[corroído resto da linha] 

[folha 11 v] 

[3 -] [corroídas duas primeiras linhas] 

Hum indio por no me Camary [?]de N as9ao Ariquena de idade de 28 annos 
com d?us sinaes da parte direita no pescosso, hum delles junto ao queixo 
[corro1das duas palavras] esquerda limitado no queixo junto á orelha. 

4 - Hum indio por nome Coemary de Nasyao Viaquena, de idade de 30 
annos com sette sinaes da parte direita; dous no canto do olho, outro no 
pescosso, ~uto [sic] junto delle, dous no peito e outro grande junto ao 
so vaco; m~1s 4 da parte esquerda, hu grande na face, outro pouco abaixo 
da cantaretra, outro no peito, outro junto ao pescosso. 

E destas quatro pessas ficao os registos nesta Secretaria. 

No mesmo dia assima refferido forao entregues ao di to Helias Caetano as 
ditas 4 ~ssas para as possuir de condiyao pello tempo do esti1lo, para o 
que ass1gnou este termo, obrigandose por el le a dar con ta das di tas pessas, 
todas as vezes que delle pedirem, cujas mortes ou fugidas, justificará/ 
qua~do suc~ede fugir alguma ou morrer /na forma de direito. E assignou 
com1go Jose Gonyalvez da Fonseca. Secretário de Estado que o escrevi. 

Helias Caetano 
José Gon9alvez da Fonseca 

[documento 12, folha 12] 

[corroídas duas primeiras linhas do título] 
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entrega para as apresentar a ex ame que se lhe ha de fazer, por nao trazerem 
re gis to. 

Aos cinco dias do mez de settembro de mil settecentos e quarenta, por 
ordem do Excelentíssimo Senhor Joao de Abreu de Castelbranco foi 
chamado a esta Secretaria Joao Pinheiro Maciel, que chegou no mesmo 
dia do Sertao do Rio Negro com seis pessas, havendo sabido com 
quatorze, das quaes lhe morrerao e fogirao as que faltam para completar 
o dito numero, das quais seis pessas com que chegou, por nao terem quatro 
dellas registo, ficarao em seu poder, para serem examinadas quando se 
determinasse; e se obrigou por este a entre gallos para o di to effeito todas 
as vezes que lhe forero pedidos, com declara~ao que neste meyo tempo, 
morrendo ou fugindo alguma, justificar huma e outra cousa em forma que 
se lhe possa dar crédito; e porque assim o prometeo fazer assignou este 
termo, que eu José Gon~alvez da Fonseca Secretário do Estado o escrevi . . 
eass1gne1 

José Gon~alvez da Fonseca 
J oao Pinheiro Maciel 

[corroída e ilegível glosa lateral ao texto acima] 

[documento 12, folha 12v] 

[corroídas duas prime iras linhas do título] apresentar quando lhe f orem 
pedidas para se examinarem. 

Aos cinco dias do mez de settembro de mil settecentos e quarenta foi 
chamado a esta secretaria José Machado, que havendo sahydo dorio 
Ne gro com quarenta e trez pessas, chegou a esta cidade com quatorze, das 
quais pagou direitos de oito, e as seis que restao, por nao terem registo, 
ficam em seu poder para serem examinadas, e se obrigou por este termo 
a entre gallas todas as vezes que lhe f orem pedidas para o di to ex ame; com 
declara9ao que oeste me yo tempo, morrendo alguma ou fugindo,justificar 
hua e outra cousa na forma do estillo. E ficao na secretaria onze registos 
das pessoas fugidas e mortas e das mais que tiveram o mesmo descaminho, 
nao havia registo, e também vinhao para se examinarem. Allem das 
quatorze pessas refferidas trouxe mais em sua companhia hu indio forro 
por no me Macuamina, que por sua vontade desceu em companhia de urna 
filha escrava. E da dita obriga~ao assignou este termo que eu José 
Go~alvez da Fonseca Secretario do Estado o escrevi 

José Gon~alvez da Fonseca 
José Machado 
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[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento 13, folha 13] 

[corroídas tres Iinhas do título] 
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Aos cinco días do mez de setembro de mil settecentos e quarenta, foi 
chamado a esta secretaria Elias Caetano, que havendo sabido do Rio 
Negro com quarenta e quatro pessas chegou a esta cidade com trinta e trez 
das quaes pagou direitos de vinte e cinco que se lhe derao de condi~a~ 
como consta do termo lan~ado neste livro afolha 11 cu jo numero de cinco 
se completa com huma cría declarada nos sinaes da primeira eje que nelle 
se faz men9ao; e das seis que ficao em seu poder para se examinarem se 
ob~ga por este ~ermo a dar conta dellas, todas as vezes que lhe for~m 
ped1~as para o dtto effeito, como também de duas pessas pertencentes a 
Domingos Gon~alvez para da mesma sorte se examinarem, com declara
~ªº que morrendo ou fugindo alguma, ser obrigado a justificar búa e outra 
co~za na forma do estillo. E de como se obrigou a todo o refferido, 
ass1gnou este termo, que eu José Gon~alvez da Fonseca Secretário do 
Estado escrevi. 

José Gon9alvez da Fonseca 
Elias Caetano 

[documento sem numera~ao, folha 13v] 

[corroídas quatro linhas do título] 

Aos sette días do mez de settembro de mil settecentos e trinta digo 
settecentos e qu~enta, foi chamado a esta Secretaria Miguel RoizMeyra, 
que ha~endo sabido dorio Negro com doze pessas, chegou a esta cidade 
co12"1 seis, das quaes quatro dellas sendo por examinar e duas de Registo, 
ficao todas em.seu poder as seis, quatro para o dito effeito e as duas para 
lhe fi~arem chegando os registos; e por este termo se obrigou a dar con ta 
das dita~ quatro pessas, todas as vezes que lhe forem pedidas; com 
?ec~ara~ao porem de neste meyo tempo, fugindolhe ou morrendolhe 
JUSt~ficar na forma do estillo, huma e outra couza. Essas seis pessas que 
faltao para c~mpletar as doze com que sabio, declarou lhe tinhao fugido 
trez, e morndo trez. E de tudo assignou este termo, que eu José 
Gon9alvez da Fonseca Secretário do Estado escrevi. 

José Gon~alvez da Fonseca 
Miguel Roiz Meira 
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[documento 14, folha 14] 

[corroído todo o título] 
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Aos onze días do mez de settembro de mil settecentos e quarenta foi 
chamado a esta secretaria Fernando Vasquez Galega, o qual sahio do 
Arrayal do río Negro com treze pessas e chegou com dez a essa cidade, 
das quaes duas dellas por nao virem examinadas, tomou dellas entr~ga, 
para o serem, sendolhe pedidas; se obrigou por este termo ao reffendo, 
com declara9ao que morrendo alguma, ou fugindo, justificar húa e outra 
couza na forma do estilla, de que tudo assignou este termo, que eu José 
Gon9alvez da Fonseca Secretário do Estado escrevi. 

José Gon~alvez da Fonseca Fernando Vasquez Galega. 

[documentosem numera~ao,folha 14v] 

[corroído todo o título] 

Aos onze días do mez de settembro de mil settecentos e guarenta, foi 
chamado a esta Secretaria Ascenso Roiz Cha ves, a quem foram remetidas 
por Miguel de Siqueira Cha ves dez pessas, quatro com registo, e seis por 
virem sem elles, ficarao em poder do <lito Ascenso Roiz Chaves, que se 
obrigou por este termo a entre gallas todas as vezes que lhe forero pedidas 
para serem examinadas, com declara~ao que morrendo ou fugindo alguma 
das ditas seis pessas, justificar na forma do estilla huma e outra couza; e 
de tu do assignou este termo que eu José Gon9alvez da Fon seca Secretário 
de Estado fiz e assignei 

José Gon9alvez da Fonseca 
Ascenso Roiz Cha ves 

[documento 15, folha 15] 

[corroídas duas linhas do título] 

filho Estevao da Sylva Jaques que por [virem] sem registos, se hao de 
examinar nesta cidade. 

Aos doze dias do mez de settembro de mil settecentos e quarenta, foi 
chamado a esta secretaria Francisco da Sylva Correa que remetendolhe 
seu filho do Sertao dorio Negro oito pessas, as quaes por chegarem sem 
registe, tomou dellas entrega o dito Francisco da Sylva Correa, 
obrigandose por este termo entre gallas para se examinarem todas as vezes 
que para este effeito lhe forero pedidas, com declara~ao que morrendo ou 
fugindo algumas, justificar huma e outra couza na forma do estilla e 
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declarou que das ditas oito pessas, haviao trez de que tinha notícia ha ver 
dellas registos, porque se provava serem escravas; e porque nao 
apareciao, ficavao na con ta das mais, coma referida obriga9ao; e de tudo 
assignou este termo, que eu José Gon9alvez da Fonseca Secretario de 
Estado o fiz e assignei . 

José Gon9alvez da Fonseca 
Francisco da Sylva Correa 

[documento 16,folha 15v] 

Termo que [corroído resto da linha] [Pedro] Alvarez Borges [corroída 
urna palavra] aprezentar huma india a ser examinada a qual ve yo remetida 
ao Reverendíssimo Padre Comendador Frei Felipe da Sylva. 

Aos dezoito dias do mez de settembro de mil settecentos e quarenta 
appareceo nesta Secretaria o Ca pitao Pedro Alvarez Borges, e por elle foi 
<lito, que sendo remetida do sertao do Río Negro huma pessa ao 
Reverendíssimo Padre Frei Felipe da Sy l va Comendador do Convento de 
N. Sra das Merces, a qual pessa por nao ha ver no Arra y al da Tropa Lingoa 
que a examinasse, viera sem registo, e que para ha ver como título de sua 
escravidao, necessitava de ser examinada nesta cidade, para cu jo effeito 
a tomavaaseu cargo o <lito capitao PedroAlvarezBorges, paradellafazer 
entrega em tempo conveniente, com declara~ao que morrendo, ou fugindo, 
justificar huma e outra couza J uridicamente; e de como se obrigou a todo 
o refferido, lhe foi entregue a india, de que assignou este termo, que eu José 
Gon<ralvez da Fonseca Secretario do Estado escrevi e assignei. 

José Gon9alvez da Fonseca. 
Pedro Alvarez Borges. 

[documento sem numera~ao, f olha 16] 

Canoas pertencentes. ás Religioens que despacha o neste anno. 

Companhia 

Para a Missao de Burari ................................. Cabo Andre Gon9alvez 

Para os Arapiuns ..................... .... .. ......... ........ ... ....... C. Lucas da Silva 

Para os Tapajoz .......................................................... ~· Antonio Jose 

Para Piraguari .. . ... . . . .. . . . . . . . . . ... ... . . . . . ... .. . . .. .. . . .... ... .. . . . C. Mathias Gomes 
Para os Ab . C D . Rºb . acax1s . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . om1ngos 1 e1ro 

Para Sao J ose . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Simao de Sá 

Para Tupinambaz ....................... ............................... C. O Jacumauba 
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Para As Cachoeiras do Madeira .......................... C. Manoel de Souza 

Em 30 de 8bro do mesmo anno, se despacharao as seguintes para a 
colheita do cacao. 
Para a Missao dos Arapiuns ............................ ...... C. Os Jacumaubas 

Tapajoz ........................................................ C. Antonio José da Ponte 

Piraguari . ............. ....... ................. ......... .... . ..... ........ C. Mathias Gomes 

Burari [?] ................................................. C. Antonio Roiz Guimaraes 

Abacaxis ............................................................ C. Domingos Ribeiro 

Santo Ignacio ......................................................... C. Os Jacumaubas 

Arucará .......................................................... C. Jose Moniz de Mello 

Collegio do Pará ......................................................... C. Pedro Miguel 

Collegio do Maraitam ...................................... C. Prudente Henriquez 

Mortigura ....................................................... :. C. Manuel de Siqueira 

Boca [?] ............... .............. ................ C. Antonio Henriques Campe U o 

Caaoby .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . C. Ignacio da Guarda Cúutte 

Sumauma ............................................................... C. Jeronimo Toloza 

Collegio do Pará ........ ... .. .... ...... . .. .... .. .... ...... ...... C. Antonio [corroído] 

Aricará ................................................................. C. Os [Jacumau.bas] 

Itacurussa ................................. ! ...................... C. Domingos [corroído] 

[corroídas duas últimas linhas] 

[documento 17, folha 16v] 

[Termo que assignou J oao Affonso de hum indio, para se examinar ao 
tempo que lhe f or pedido] 

Aos vinte e cinco dias do mez de settembro de mil settecentos e quarenta, 
appareceo nesta Secretaria Joao Affonso, que havendo recebido entre 
outras pessas que lhe remeteo Francisco de Mello da Cruz, hum rapaz 
vindo do Serta.o do Rio Negro, com certidao de que no Arrayal da Tropa 
nao houveraLingoa para o Exame, se obrigou o dito Joao Affonso por este 
termo a aprezentallo para effeito de ser examinado todas as vezes que lhe 
for pedido; com declara~ao, que morrendo ou fugindo o dito rapaz, 
justificar huma e outra couza na forma do estillo; e porque a todo o 
refferido se obrigou, assignou este termo, que eu José Gon~alvez da 
Fonseca Secretário do Estado o escrevi. 

Jose Gon~alvez da Fonseca J oao Affonso 
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[documento 18, folha 17] 

Termo de [corroída urna palavra] que [corroído resto da linha] Ignacio de 
Medeiros por Jose Constantino, que vay o fazer resgates ao Rio Negro. 

Aos sette dias do mez de outubro de mil settecentos e quarenta appareceo 
nesta Secretaria José Constantino, o qual ha vendo feíto Requerimento ao 
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor General para ir ao Rio Ne gro f azer 
alguns Resgates debaixo da Tropa delles de que he Ca pitao Cabo J ose 
Miguel Ayres, foi defferido, que pudesse fazer os ditos resgates, com 
declara~ao que nao achando a Tropa de Resgates no Arra y al do Rio Negro 
voltar logo para baixo, sem que possa trazer pessa alguma que nao seja 
registada na dita Tropa; para cuja obriga~ao offerecia por fiador Ignacio 
de Medeiros natural do Maranhao e morador nesta cidade; e com effeito 
por este termo se obrigou o di to Ignacio de Medeiros a ficar pello di to J ose 
Constantino, para que fizesse os resgates na forma assima declarada, 
sojeitando-se a todas as penas, e mais castigos que lhe f orem impostos, de 
que ambos assignarao este termo, que eu Jose Gon~alvez da Fonseca 
Secretario de Estado fiz e assignei. 

José Gon~alvez da Fon seca 
Ignacio de Medeiros 
J ose Constantino 

[documento sem numera~ao, folha 17v] 

[corroída urna palavra] das canoas que despachao para as Missoens do 
Carmo 25 de 8bro de 1740 [?] -

Missoens Cabos 

Santa Maria Magdalena .................................................. Antonio Jose 

S. Paulo ........................................................................... Joao Baptista 
S. Thereza de Tappe ......................................................... Aleixo Roiz 

S. Roza Carijay [?] .. .. .. . .. .... ..... ... . .... .. ... ..... .. ... .. . .. ... .. .. . Diogo Teixeira 

Santo Angel o . . . . . . ... ... .... . .... . .. . .. . . .. . ... .. . . . . . . . . . .. .. . . Domingos Frz. Ramos 

Santo Helias do J aú ................................................. Fernando Vasques 

N. Sa do Rosario dos Manaos ....................................... Luis da Sylva 
S. Jose do Dari ............................................... Domingos Jose de Oliva 
Santa Anna do Qua vi ............. ... ........... ..... Cabo o mesmo Jacumauba · 
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[documento 19, folha 18] 

Termo que assignou [Domingos] Ramos de Sá por [corroído resto da 
linha] de dés pessas vindas do Rio Negro, de que ainda nao chegarao 
registos. 

Aos vinte e seis días do mez de outubro de mil settecentos e quarenta, na 
Secretaria de Estado appareceo Domingos Ramos de Sá que ha vendoselhe 
remetido do Rio Negro dés pessas a saber quatro rapazes, quatro negras, 
e dous negros, por nao terem aindachegado os re gis tos que constao da sua 
escravidao, lhe forao entregues as ditas dés pessas para que chegados os 
ditos registos, ser abrigado a aprezentallos, para se examinarem e 
conferirem; com declarac;ao que morrendo, ou fugindo alguma,justificar 
huma e outracouzanaformadoestillo. E porque o di to Domingos Ramos 
de Sá, se obrigou a todo o refferido, assignou este termo que eu Jose 
Gonc;alvez da Fonseca Secretario do Estado fiz e assignei. 

Jose Gonc;alvez da Fonseca 
Domingos Ramos de Sá 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento 20, folha 18v] 

Termo que assignarao Manoel [Alvarez] Bandeira [e seu irmao] para o 
que abaixo se declara. 

Aos trinta e hum dias do mez de outubro de mil settecentos e quarenta 
annos apparecerao nesta Secretaria Manoel Alvarez Bandeira e Bento 
Jose Alvarez seu irmao, aos quais intimei eu o Secretario abaixo 
nomeado a Portaría do Illustríssimo e Excelentíssimo Sr Joao de Abreu 
de Castelbranco Governador e Capitam General do Estado, que hé da 
forma e theor seguinte. E Porquanto S. Mgde que thé [?]que attendendo 
ao grande prejuizo que cauzava aos moradores destas capitanías o 
negocio de fazendas que na capitanía e Fortaleza de Gorupá se fazia com 
os Cabos das Canoas dos mesmos moradores que vao á colheita dos 
generos e drogas dos sertoens do rio das Amazonas, foi servido mandar 
prohibir aos capitaens mores do Gurupá semelhante negociac;ao por sua 
Real ordem de 24 de mayo do presente ano; e na considerac;ao <leste 
mesmo danno, e prejuizo me representou a Camara desta cidade quanto 
seria conveniente e precizo para o bem desta República o prohibisse a 
quais quer outros homens de negocio o porem naque la paragem lo ges de 
fazenda, para negociar comos cabos das refferidas canoas, ou mandarem 
ás feitorias do cacau que se colhe nas ilhas e partes circunvizinhas para 
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fazerem tal negocio. Portanto ordeno que seja [folha 19] chamado a 
Secretaria [corroído resto da linha] irmao Manoel Alvarez Bandeira 
[corroído resto da linha] ter loges de fazendas na dita Capitanía de 
Gurupá, para que assignem termo de nao fazer negocio algum comos 
Cabos das Canoas que passam ou descem dos ditos sertoens das Amazo
nas nem para o mesmo effeito mandem fazendas ás feitorias do cacao das 
ilhas e rios circunvizinhos, sogeitandose á penna de pagarem da cadea 
dous mil cruzados aplicados para a obra da casa da Camera e cadea desta 
cidade sempre que constar que fazem o refferido negocio;·e isto mesmo 
se praticará com quaes quer outras pessoas que pretendam mandar por 
loges de fazendas para semelhante negociac;ao por ser assim conveniente 
á utilidade pública, e conforme ao Servic;o de S. Magestade a quem hei 
de dar conta <leste particular. Bellem do Pará 31 de 8bro de 1740 // 
Rubrica// E sendolhe assim lida e declarada a refferida ordem, se 
obrigaram por este termo debaixo das pennas nella declaradas a guarda
rem inteiramente o que nella se conthem, para o que assignaram este 
termo que eu J ose Gonc;al vez da Fon seca Secretario de Estado escrevi e 

. . 
ass1gne1. 

Jose Gonc;alvez da Fonseca 
Manoel Alvarez Bandeira 
Bento Jose Alvarez 

[documento 21, folha 19v] 

[Termo que assignou o Capitam Antonio Machado de duas pessoas que 
lhe forao dadas de condic;ao] 

Aos sette di as do mez de novembro de mil settecentos e quarenta, por 
ordem do lllustrissimo e Excelentissimo Senhor Joao de Abreu de 
Castelbranco, foi chamado a esta secretaria o Ca pitao Antonio Machado, 
o qual havendoselhe permittido de condic;ao duas pessas de gentio da terra, 
huma por nome Alexandre, e outra José ainda pagao, de que tomou 
entregue, e se obrigou por este termo a dar contadas ditas pessas todas 
as vezes que lhe forem pedidas, com declarac;ao que morrendo, ou fugindo 
qualquer dos di tos dous indios justificar huma e outra couza na forma do 
estillo; e porque prometeo cumprir e guardar este termo o assignou, e eu 
José Gon~alvez da Fonseca Secretário do Estado o escrevi. 

Antonio Machado Pereira 
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[documento 22, folha 19v] 

Termo que assignou Francisco de Mello da Cruz para o que abaixo se 
declara. 

os dezesseis dias do mez de Novembro [folha 20] de mil settecentos e 
quarenta [ appareceo] nesta Secretaria Francisco de Mello [corroída urna 
palavra] e por ordem de Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor General, 
eu Secretário abaixo assignado lhe intimei a Portaria do mesmo Senhor 
passapa a Respeito das pes so as que passao ao Gorupá, na forma que. se 
apponta no termo lancrado neste livro a pagina 18. E porque o d1to 
Francisco de Mello hia aquelle destrito do Gurupa coro licen9a a cobrar 
certas di vedas do Capitam mor deffunto Custodio Antonio da Gama, se 
obrigou por este termo a cumprir e guardar a dita Portaria, debaixo das 
penas nella declaradas; em fé do que assignou este termo que eu José 
Goncralvez da Fonseca Sec·retario do Estado escrevi e assignei. 

Jose Conyaivez da Fonseca 
Francisco de Mello da Cruz 

[documento 23, folha 20] 

Termo que assignaram as pessoas abaixo nomeadas, para o que nelle se 
declara. 

Aos dezoito días do mez de novembro de mil settecentos e quarenta, por 
ordem do Illustríssimo e Excellentíssimo Senhor Governador e Capitao 
General, foram chamados a esta Secretaria o Capitao André Miguel 
Ayres, o Capitao Antonio Gon9alvez e Paolo de Abreu, que chegando o 
pri mei ro coro trinta e quatro pessas, consta serem de condicrao [ f olha 20v] 
[cinco] [corroída urna palavra] [para se examinarem seis] [corroída urna 
pala vra] o segundo [corroído resto da linha] quatro de condi9ao [corroída 
urna palavra] para se examinarem, e o terceiro coro quatro, de que 
morrendo huma, ficaramlhe de condi9ao huma negra, e huma cria, e huma 
pessa para se examinar, os quais todos por este termo se obrigaram a dar 
conta dellas todas as vezes que lhe forero pedidas tanto as que se hao de 
examinar, como as que lhe ficao de condicrao; coro condiyao de morrendo, 
ou fugi ndo alguma, justificarem huma e outra couza na forma que f or mais 
judicial. E assim mais se obrigou o <lito Capitao Andre Miguel Ayres coro 
estas mesmas condi~oens a trez pessas que chegarao por conta de seu 
irmao José Miguel Ayres, que se Ihe permittirao de condi~ao, e duas para 
serem examinadas, havendolhe chegado a esta cidade vinte, incluidas as 
cinco refferidas neste número [?]. E que como prometerao cumprir e 
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guardar este termo o assignaram. E eu José Gonyalvez da Fonseca 
Secretario do Estado o escrevi e assignei. 

José Goncralvez da Fonseca 
André Miguel Ayres 
Paulo de Abreu 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento 24, folha 20v] 

E este mesmo termo assignou Agostinho Correa para dar con ta de huma 
pessa de condi9ao de que tomou entrega em o <lito dia de dezoito de 
Novembro de 1740. 

Agostinho Correa. 

[documento 25, folha 21] 

Termo que assignou Paulo digo Amaro Paes de Andrada para o que 
abaixo se declara. 

Aos dezesseis días do mez de novembro de mil settecentos e quarenta, 
nesta secretaria do Estado por ordem do Excelentíssimo Senhor General 
appareceo nesta Secretaria Amaro Paes de Andrada, o qual havendo 
recebido na Fortaleza dos Pauxiz hu mameluco por nome Adriao para 
entregar nesta cidade, pello deixar fugir, se obrigou por este termo a 
buscallo, e entregar a sua dona Maria Josefa. E assim mais tendo o dito 
Amaro Paes baixado do Rio Negro com quarenta e huma pessas, e 
chegado a esta cidade com vinte e huma, dizendolhe fugirao e morrerao 
as que faltao, se obriga por este mesmo termo a justificar se com effeito 
morrerao, ou fugirao; e no caso de nao fazer pagar os direitos dellas na 
forma do estillo, e se obriga as mais penas que lhe forero impostas. E 
porque no numero das ditas vinte pessas entrao duas de condi~ao, hú indio 
por nome Jumavari de Nascrao Maniba, e outro chamado Borena de 
Nascrao Ariquena, se obrigou também por este termo a dar conta d~lles 
todas as vezes que lhe forem pedidas; em fé do que assignou este termo, 
que eu José Gon9alvez da Fonseca Secretário do Estado o escrevi e . . 
ass1gnet. 

José Gonyalvez da Fonseca 
Amaro Paes de Andrada 
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[documento 26, f olha 21 v] 

Termo que assignou Estácio Rodríguez de 24 pessas para examinar, e de 
huma que lhe fica de condiyao. 

Aos treze dias do mez de dezembro de mil settecentos e quarenta apareceo 
nesta Secretaria Estacio Rodríguez, o qual ha vendo chegado do Certao do 
rio Negro com pessas, deu contadas seguintes, aprezentou trintae nove 
pessas de que pagou direitos, e recebeo registos; aprezentou mais vinte e 
quatro pessas, para se examinarem nesta cidade; mais huma que trouxe 
de condi9ao; mais cinco crias que vem nos registos com suas mays. Deu · 
conta de deixar huma no Gurupá a Amaro Pinto a quem pertencia; e deu 
conta também de morrerlhe e fugirlhe vinte e duas, cu jo número, comos 
as sima referidos, faz a de noventa e duas pessas coro que sahio do Arra y al. 
O que Visto pelo Illustríssimo e Excelentíssimo C. General, ordenou 
tomasse entrega das ditas vinte e quatro pessas, com obrigayao de as 
a presentar aexame todas as vezes que paraesteeffeito lhe forem pedidas; 
e assim mais lhe mandou entregar a pessa de condi9ao, para se servir del la 
na forma do esti llo, obrigandose também a a presentalla todas as vezes que 
lhe for pedida, com declarayao que morrendo, ou fugindo alguma destas 
pessas, justificar huma e outra couza na forma costumada; e de como o 
dito Estacio Rodríguez se obrigou ao refferido, assignou este termo que 
eu José Gonyalvez da Fonseca Secretario do Estado o escrevi e assignei 

J ose Gonyal vez da Fon seca 
Estacio Rodríguez 

[documento 27, folha 22] 

Termo que assignou o Capitao Antonio Gon9alvez de quatro pessas para 
se examinarem; e huma que lhe fica de condi~ao. 

·Aos cinco dias do mez de dezembro de mil settecentos e quarenta 
appareceo nestaSecretaria o capitao Antonio Gon~alvez ao qual ha vendo 
chegado do Certao dezoito pessas, que mandou fazer pello cabo Manoel 
das Palmas o qual sahio do Arrayal dorio com quarenta e oito aprezentou 
as seguintes onze pessas de Registo pertencentes ao di to capitao; quatro 
para se examinarem; e huma de condi~ao, que faz o número de dezesseis; 
e as duas que perfazem a quantia de dezoito, erao pertencentes ao Capitao 
Jose Machado, e outra a Jose Orazio, ambas escravas; E porque ficavao 
em poder do dito Antonio Gon9alvez as ditas quatro pessas para serem 
examinadas, e huma que lhe era concedida de condi~ao, se obrigoli por 
este termo a dar con ta dellas e entre gallas todas as vezes que morrendo ou 
fugindo algumajustificar huma e outracousa na forma do ~stillo; de que 
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tu do assgnou este termo que eu J ose Gon~al vez da Fon seca Secretario do 
Estado escrevi e assignei . 

Jose Gon9alvez da Fonseca 
Antonio Gon9alvez 

[documento 28, folha 22v] 

Termo que assignarao Antonio de Aragao e Antonio de Carvalho 
Albuquerque, o primeiro de huma pessa de condi~ao, e duas para 
examinarem; o segundo quatro para também se examinarem 

Aos quatorze dias do mez de dezembro de mil settecentos e quarenta, 
apparecerao nesta Secretaria Antonio de Aragao e Antonio de Carvalho 
e Albuquerque, que chegando do Certao do Rio Negro com nove pessas, 
recebeo o dito Antonio de Aragao huma e huma cria por escravas de que 
pagou direitos, e apprezentou huma pessa femea por no me Ebucú, e o com 
que se baptizou En gracia de N as9ao Quevana, a qual lhe f oi concedida de 
condi9ao, como também duas pessas mais para serem examinadas; e por 
este termo se obrigou a dar conta dellas todas as vezes que lhe forem 
pedidas; e o dito Antonio Carvalho e Albuquerque aprezentou quatro 
pessas para serem também examinadas e da mesma sorte se obrigou por 
este termo aprezentallas; sendolhe pedidas, com condi9ao de que fugindo 
ou morrendo algumas das ditas pessas justificarem huma e outra couza na 
forma do estillo, de que assignaram este termo que eu Jose Gon9alvez da 
Fonseca Secretario do Estado fiz e assignei. 

José Gon9alvez da Fonseca 
Antonio de Aragao 
Antonio de Carvalho Albuquerque 

[documento 29, folha 23] 

Termo que assignou Antonio de Aragao de trez pessas que achou 
perdidas em Tajupurú, e se lhe concedem athé aparecer dono. 

Aos quinze días do mez de dezembro de mil settecentos e quarenta, por 
ordem do Illustríssimo e Excellentíssimo Senhor Joao de Abreu 
Castelbranco Governador e Ca pitao General do Estado, appareceo nesta 
Secretaria Antonio de Aragao, o qual vindo do Sertao do Rio Negro em 
dereitura para esta cidade topou trez indias no sitio a que chamao 
Tajupurú, as quaes andavam fugidas, que por serem bu~aes, nao soube
ram dizer quemas decera do Sertao, nem quem delle as trouxera; e sen do 
aprezentadas pello dito Antonio de Aragao, que vendoas naquelle estado, 
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as trouxe em sua canoa a esta cidade, ordena o mesmo Illustríssimo e 
Excelentíssimo Senhor General, que o dito Antonio de Aragao as tivesse 
em seu poder thé lhe apparecer dono o qual nao apparecendo dentro de 
hum anno, ser obrigado o dito Antonio de Aragao neste meyo tempo a 
insinallas e doutrinallas, e no fim delle aprezentallas em Junta de 
Missoens, para serem examinadas nas circunstancias que forem conveni
entes, para se julgar a sua liberdade; e porque o dito Ant~nio de Aragao 

. se obrigou ao refferido e tambem a justificar a morte ou fug1da de qualqu~r 
dellas assignou este termo, que eu José Gonc;alvez daFonsecaSecretano 
de Estado escrevi e assignei. 

José Gonc;alv.ez da Fonseca 
Antonio de Aragao 

[documento 30, folha 23v] 

1741 

Termo que assignou Bento de Almeida [corroído] pessas que lhe sao 
concedidas de condic;ao e duas para se examinarem. 

Aos onze dias do mez de janeiro de 17 41 nesta Secretaria do Estado, por 
ordem do Illustrissimo e Excelentíssimo Senhor Governador e Cappitao 
General, appareceo nesta mesma secretaria Ben to de Almeida que partin
do do Arra y al do Rio Negro com quarenta e trez pessas a saber vinte e sette 
digo vinte e seis escravas, catorze de condic;ao e trez para se examinarem; 
pagou os direitos a S. Majestade de vinte e seis, entrando nesta con ta huma 
que lhe morreu, de que justificando a morte restituirselhe os taes direitos; 
e morrerao das de condic;ao quatro, e outra das trez que se haviao de 
examinar; em cujos termos lhe foram concedidas as dez pessas de 
condic;ao por tempo de cinco annos, cujas pessas sao as seguintes. 

Hum mocetao chamado Deé ... . .. ... .. . .... .. . . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Outro - Omupú . . . .. . . . . . . .. . . ... ... ...... ... . ... .. . . .. . .. . .. . .. .. . . . . . . . .. ... . . . . . . . .. . .. . ... . 2 

Hum indio por no me Ocachamamino .. . . .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 3 

Hum indio Auayari ........ .......... ..... ...... ...... ................ ... . .. .... .. . . ..... .. ...... 4 

Hum mocetao Coxeanaci . . . .. .. .. ... . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . 5 
Huma mocetona Vaytú Maruquimango ..... .... .. .. . .. ... .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . 6 

Huma india Vuago, corn huma cria, .................................................. 7 

rapaz já baptizado por no me Ignacio . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 8 
Huma india por no me Vaxarapacó .. .. .. .. .. . .... . .... . .... . . .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. 9 
Huma india por no me U vago ................................. ........................... 1 O 
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Todos de Nasc;ao Boapé 

Dos quaes des indios passou obriga~ao de que acabados os cinco annos 
por que lhe sao dados de condic;ao, entre gallos ao Missionario da Aldea 
de Mortiguru [folha 24] [corroída prime ira linha] obriga também por este 
[corroída urna palavra] declarac;ao que morrendo ou fugindo alguma das 
ditas des pessas,justificar huma e outra couza na forma do estillo; e assim 
mais se obriga por este mesmo termo a entregar duas pessas que se lhe 
entregao para serem examinadas todas as vezes que para este effeito lhe 
forem pedidas, e sao as seguintes 

Hum mocetao de Nasc;ao Boopé que nao sabe dizer nome, com hum sinal 
preto junto á cantareira, outro no alto do fio do lombo, e com vinte e cinco 
cicatrizes no brac;o esquerdo, desde as juntas dos dedos thé assima do 
coto velo. 

Hum rapaz por nome Narcizo, já baptizado, de idade de sette annos, com 
trez riscas brancas quazi encadeadas na barriga da parte esquerda. 

E de como se obrigou ao reff erido assignou este termo que eu José 
Gonc;alvez da Fonseca Secretario do Estado escrevi e assignei. 

Jose Gonc;alvez da Fonseca 
Ben to de Almeida 

[documento 31, folha 24v] 

Termo que as signa Pedro Cavalleiro de huma pessa que por nao ter registo 
fica em seu poder athé apparecer o titulo de sua escravidao, e pertence o 
domínio della ao Capitao Joao Tavares de Almeida. 

Aos vinte e hum de janeiro de mil settecentos e quarentae hum, chegando 
da tropa do Rio o Capitao cabo della José Miguel Ayres, entre outras 
pessas que aprezentou foi huma mocetoná ao parecer de vinte annos de 
idade de Nasc;ao Boopé, com dous sinaes da parte direita hú assima, e 
outro abaixo da cantareira; e abaixo da teta da mesma parte hú signal 
grande; e da parte esquerda hú limitado no nariz junto ao olho; de cuja 
pessa por se perderregisto; declarou oditoCapitaoCabo; pertenceradita 
pessa ao Capitao Joao Tavarez de Almeida; e que no livro de registro da 
dita tropa consta va do título de suaescravidao; [corroído] em que ordenou 
o Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor General que a dita pessa ficasse 
em poder de tjuem pertencia com condi~ao de que baixando os livros da 
tropa, ser obrigado a tirar as clarezas porque se verefique a sua escravi
dao, aliás haverse por livre, e se dispor o que for estillo; e por se fazer 
auzente em servi~o de S. Majestade o dito Capitao Joao Tavarez de 
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Almeida se obrigou ao refferido Pedro Cavalleiro com condi9ao de 
morrendo ou fujindo justificar huma e outra na forma costumada de que 
assignou este termo que eu Jose Gon9alvez da Fonseca Secretario de 
Estado o fiz e assignei. 

José Gon9al vez da Fonseca 
Pedro Cavalleiro 

[documento 32, folha 25] 

Termo que assignaram [as pessoas abaixo] nomeadas das pessas aqui 
declaradas. 

Aos trinta e hum dias do mez de janeiro de mil settecentos e quarenta e 
hum, chegando da tropa do Río Negro o Cappitam mor, e cabo dellaJose 
Miguel Ayres, entre outras pessas que trouxe e aprezentou, foi huma india 
ao parecer de trinta annos de jdade com dous sinaes da parte direita, hú 
limitado no canto da sobrancelha, outro no pescosso, e da parte esquerda 
sette, trez desde o alto da fonte thé ao principio do queixo, dous no 
pescosso, hú no canto do bei90 de sima, e outro junto á barba, de cu ja pessa 
por se perder registe, declarou o dito José Miguel Ayres pertencer a dita 
pessa ao Reverendo Cura da Sé Simao Leal, e que no Livro de Registo da 
dita Tropa consta va do título da sua escravidao; termos em que ordenou 
o Illustríssi~o e Excelentíssimo Senhor General a dita pessa ficasse em 
.Poder da pessoa a quem pertencia coma mesma condi9ao expressada no 
termo antecedente assignado por Pedro Cavalleiro e assignou este termo 
em nome do Reverendo Padre Cura Joao Dua·1e da Cruz, que se obrigou 
aoque no dito termo se declara. E assim mai~ chegou na mesma ocasiao 
o sargento Joao de Mattos Lobo e aprezentou entre outras pessas huma 
mocetona por no me [corroído] de Nas9ao Baupé com dous signaes da 
parte direita hú na ponta da pá, e outro assima della; mais hum da parte 
esquerda ao pé do pescosso para traz, e de idade ao parecer de dezassete 
annos, a qual lhe foi havida digo lhe foi permitta de condi9ao, como 
consta va do registo que fica nesta secretaria no masso delles. E ordenou 
o Excelentíssimo Senhor General lhe fosse dada por condi9ao por cinco 
annos, acabados os quaes, será obrigado a entregalla ao Missionario da 
Aldea de Murtigúra, para se aldear na mesma aldea, para o que assignou 
este termo. Também aprezentou dous rapazes, hú de Nas9ao Boapé, de 
onze annos, e outro de Nas9ao Macú de idade de nove annos, que por nao 
haver Lingoa no Arrayal vieram por examinar, [corroído] seu cargo 
conservellos em seu poder o tempo de hú anno, para no fim delle serem 
examinados e se observarem. 

,, 
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[documento 33, folha 25v] 

[corroídas duas palavras]. Também aprezentou huma india ao parecer de 
[corroído] dez annos pouco mais ou menos com quatro signaes [na parte 
direita] hum no queixo [corroídas oito palavras] e outro mays abaixo e 
outro na barriga; e da parte esquerda logo abaixo da orelha hum signal 
preto, que por nao conferircom o registo que se aprezentou condi9ao [?], 
ordenou o Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor Geral, ficasse em poder 
do <lito sargento, thé chegarem os Livros da Tropa, que por elles se 
averigoar o título da escravidao, aliás ser julgada por livre, e se obrigou 
o di to Sargento a aprezentallas na forma dos antecedentes.No mesmo dia 
aprezentou Feliciano de Souza entre outras pessas hum índio por nome 
Jacariy de Nas9ao Ariquena de idade ao parecer de vinte e dous annos, 
com trez signaes limitados da parte direita dous junto ao nariz, e outro 
junto ao hombro, e dous no peito; que sendo-lhe concedida de condi9ao 
pello re gis to que aprezentou, ordenou o mesmo Governador lhe fosse dada 
de condi9ao por tempo de cinco annos, no fim dos quaes será obrigado 
entregalla ao Missionario de Murtigura, para se aldear na mesma aldea; 
e porque se obrigou ao refferido, e a justificar a marte ou fugida, assignou 
e os dous as sima no meados este termo, que eu José Gon9al vez da Fon seca 
Secretário de Estado fiz e assignei. 

Jose Gon9alves da Fonseca Joao Duarte da Cruz 
Joao de Mattos Lobo Feliciano de Souza. 

[documento 34, folha 26] 

[corroídas duas primeiras linhas] 

Aos trinta e hum de janeiro de mil settecentos e quarenta e hum, chegou 
da tropa do Rio em Companhia do Capitao mor e cabo della José Miguel 
Ay res, José de So u za de Athayde; e entre o u tras pessas que aprezentou f oi 
huma india rapariga por nome Capema de Nasc;ao Mepuri de idade ao 
parecer de onze annos com quatro signaes da parte direita, hum na testa, 
outro no peito e dous no bra90 junto ao sovaco; mais trez da parte 
esquerda, hú no pescosso junto ao cabello, e dous na cantareira, a qual lhe 
foi julgada de condic;ao a vista do que ordenou o Excelentíssimo Senhor 
General Jhe fosse entregue para possuir por tempo de cinco annos, com 
obrigac;ao de que findos estes a entregar ao Missionário da Aldeia de 
Murtigura, para se aldear na mesma aldea. E assim mais aprezentou duas 
ce:ridoens, huma de hú rapaz que faleceo, e de huma rapariga que ainda 
existe por nome Javirana de Nasc;ao Vapixi de idade ao parecer de sette 
annos, com hú signal deferida debaixo da face da mesma parte. E outra 
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" 

certidao de cinco pessas, duas das quaes morrerao, e existem trez a saber 
Hum indio de Nasyao Baupé de idade ao parecer de vinte e quatro annos 
Huma india da mesma Nasyao de idade ao parecer de vinte e trez annos, 
outra india de Nas~ao Ariquena, que por nao ha ver interprete no Arrayal 
se achavam por examinar; aoque attendendo o Excellentíssimo Senhor 
General ordenou ficassem estas quatro pessas em poder do dito Jose de 
Souza de Athayde, para as aprezentar dentro de hú anno, ou quando lhe 
forero pedidas para o exame; e por se achar doente de cama o dito Jose de 
Souza, se obrigou ao refferido seu tio Xavier de Souza de Athayde, 
obrigandose a justificar a morte ou fugida, de que tudo assignou [corro
ído] que eu José Gonyalvez da Fonseca Secretario de Estado escrevi e 

. . 
ass1gne1. 

José Gon~alvez da Fonseca 

[documento 35, folha 26v] 

[corroído título] 

Ao primeiro diado mez de fevereiro de mil settecentos e quarenta e hum, 
chegando no dia antecedente do Sertao do Rio Negro o Capitao Mor e 
Cabo da Tropa delle José Miguel Ayres, entre outras pessas que 
aprezentou forao as seguintes. Hum mocetao ao parecer de dezoito annos 
com trez signaes da parte direita, hú [corroído] junto ao ouvido outro 
abaixo da cantareira, e outro no fim das costellas, e da parte direita com 
dous hú na face, outro no peito, e hé de nasyao Man.iba. Outro Mocetao 
da mesma Nas~ao ao parecer de dezasseis annos com trez signaes da 
parte direita hú na face junta ao queixo, outro abaixo da mayá do rosto, 
outro na cantareira, e huma cicatrix grande sobre o hombro da mesma 
parte. Outro mocetao ao parecer da idade de vinte e quatro annos de 
N asyao Boopé, com dous signaes da parte esquerda, hum limitado abaixo 
do subaco e junto ao mesmo, no brayo huma cicatrix. Huma mocetona de 
N asyao Boopé, de idade ao parecer de dezoito annos, com cinco signaes 
da parte direita, hum no canto da sobrancelha, dous abaixo da ma~á do 
rosto [corroída urna palavra] para parte do nariz, outro no queixo, e outro 
no canto da cantareira junto ao hombro; e da parte esquerda dous, hú na 
mayá do rosto, outro por baixo da orelha. Outra mocetona ao parecer de 
dezasseis annos de Nasyao Boopé com cinco signaes da parte direita hú 
n·a testa outro abaixo do canto do olho, outro fronteiro á boca, outro na 
goella debaixo da barba, e outro no pescosso, e vários no brayo da mesma 
parte e da direita hú no me yo do pescosso, cuja india se achava doente em 
estado de durar pouco, e a antecedente quazi no mesmo estado; cujas cinco 
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pessas nao concordarao os signaes dellas com os Registos que com ellas 
se aprezentaram; e desta pus o [documento 36, folha 27] [corroídas tres 
prime iras linhas] huma por no me [corroído] de N asyao Boupé ao parecer 
de nove annos com trez signaes da parte direita e hum [corroído] assima 
da sobrancelha; outro na ponta da orelha, assima do furo artificial, outro 
no hombro e na parte esquerda quatro, dous na face, outro no pescosso 
correspondente á orelha e outro af astado do me yo do peito e quazi em sima 
da teta. Outra rapariga por nome Guanarú, de N asyao Tauari com hú 
signal limitado no me yo da testa, com mais trez da parte direita, hú assima 
da cantareira, e outro na sua correspondencia para a parte do cacha~o; e 
da parte esquerda com quatro, [corroído] hú quazi no toutisso, e outro em 
sua correspondencia para a parte do pescosso, e outra contra a espadoa 
e o hombro, e era de idade ao parecer de oito annos, cujas duas raparigas 
aprezentou sem registos, e declarou o dito Capitao Mor e Cabo serem 
escravas, e que pella causa refferida da allagayao se nao achao os registos; 
o que visto pello Illustríssimo e Excellentíssimo SenhorGeneral determi
nou que ficassem em poder do Capitao Mor José Miguel Ayres, com a 
obrigayao porém de que chegando os Livros da Tropa a esta cidade, tirar 
as clarezas necessarias que comprovem a dita escravidao, allias 
haveremse por novo exame o que nella se determinar; e de como o dito 
Capitao Mor se obrigou ao refferido assignou este termo e para o mais que 
ao <liante se segue. Na mesma ocaziao aprezentou quatro pessas com seus 
registos que as declaravao de condü;ao, e sao as que se seguem. Huma 
india por no me Maymo de N asyao Catarana de idade de vinte e seis annos 
pouco mais ou menos com [corroído] signaes da parte direita, hum grande 
entre as sobrancelhas, outro na ponta do nariz, outro no osso da 
cantareira, dous no peito, hú delles junto á teta. Outra india por nome 
Camicava de Nasyao Jurubitena de idade de vinte e cinco annos pouco 
mais ou menos, com trez signaes limitados da parte direita {glosa lateral 
ao documento acima: esta india morreu em [corroído] de 17 41 } ; hú assima 
do hombro, outro no subaco, e outro abaixo do peito, e outro da parte 
esquerda no peito. Mais huma india [folha 27v] por nome [corroído] de 
Nasyao Cadarupeny de idade de vinte e [corroído] pouco mais ou menos 
[?] com cinco signaes da parte [corroído resto da linha] outro grande junto 
á teta, e outro no brayo. Outra india por nome Hereny [?] de Nasyao 
Cadarupeny de idade de vinte e seis annos ao parecer, com trez signaes da 
parte direita, hú limitado na face, outro ao pé da cantareira, e outro pouco 
abaixo della, e mais dous da parte esquerda, hú no queixo, e outro grande 
no pescosso; as quaes pessas houve o Illustríssimo e Excelentíssimo 
Senhor General por bem de que ficassem em poder do dito Capitao Mor 
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por tempo de cinco annos, com obriga<;áo de que acabados elles, 
entrecrallas ao Missionario da Aldea de Murtigura, para se aldearem 

o 
naquela Aldea, aoque o di to Capitao Mor se obrigou por este termo que 
assignou. E assim mais aprezentou huma certidao de [corroído] india da 
Nas~áo Macú de idade de vinte e cinco annos, outra india da mesma 
nas<;áo de idade de vinte e quatro {glosa lateral ao documento: Morreu 
esta india de vinte e cinco annos em [corroído] de fevereiro [?] de 17 41 } , 
e hum rapagao de Nas~ao Boapé de idade de catorze annos, pella qual 
constava que por nao haver lingoa, se nao examinaram no Arrayal; em 
cu jos termos ordeno u o mesmo Senhor ficassem em poder do di to Capitáo 
Mor athé o tempo de poderem ser examinadas, para o que lhe serao 
pedidas, com declara~ao que morrendo ou fugindo alguma, justificar 
huma e outra couza na forma do estillo; e duas das ditas pessas, huma das 
de condi<;ao, e outra de certidao [?] se achao já ao prezente quazi 

moribundas. 

No mesmo dia aprezentou por parte de Jeronimo de Oliveira Pantoja, 
huma rapariga de Nas~áo Macú de idade de nove annos pouco mais ou 
menos, e com ella huma certidao por onde consta va, que por nao haver 
interprete se nao examinou no Arrayal; termos em que ordenou o 
Illustríssimo e Excelentíssi mo Senhor General, que a dita rapariga ficasse 
em poder do dito Jeronimo de Oliveira Pantoja, com obrigaváo de 
aprezentar a exame todas as vezes que para este effeito lhe for pedida; 
coro declaravao que morrendo ou fugindo, justificar huma e outra couza 
na forma do estillo. E de como o <lito [folha 28] [corroídas tres primeiras 
linhas] assignaram este termo que eu José Gonvalvez da Fonseca 
Secretario do Estado escrevi e assinei. 

José Gon<;alvez da Fonseca 
Jose Miguel Ayres 

[documento 37, f olha 28] 

Termo que as signa Antonio de Paria e Quevedo a rogo de J oao Affonso, 
sobre cinco pessas que chegaráo da tropa sem Registe. 

Ao primeiro diado mez de fevereiro de mil settecentos e quarenta e hum, 
chegando no dia antecedente do Rio Negro o Cappitam Mor e cabo da 
tropa delle Jose Miguel Ayres, apprezentou cinco pessas, que declarou 
pertencerem a J oao Affonso, a serem escravas, que por ca u za da allagavao 
que teve se lhe perderam os Registos, e sao as seguintes. Hum rapagao por 
no me Francisco de N a~ao Boapé de idade ao parecer de catorze anos com 
dous signaes de cicatrizes da parte direita hum debaixo da teta e outro mais 
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abaixo em correspondencia do sobaco, e da parte esquerda coro dous 
signaes juntos na cana do nariz e coro mais outro limitado debaixo do 
queixo e hu~ e~tre. as espadoas. Huma india de Nasvao Ariquena por 
nome Massanco de 1dade ao parecer de trinta e trez annos, coro hú si crnal 
da ~arte dir~ita no canto que faz a venta do nariz, no meyo do peito ~om 
mats .dous s1naes logo abaixo da cantare ira o primeiro no cacha~o dous e 
po~ sima da espadua hum. Huma india por no me Auxó, de nas~áo Baopé 
de 1dade ao.pa.recer de i~ade. [sic] de trinta e sette annos com hú signal 
redo~do e hm1tado de c1catnz entre os dous peitos, e hú signal grande 
deba1xo da espádua direita inclinado para a parte[?] do bra~o. Outra India 
p~r n~me ~arimú de Nas~áo (37, folha 28v] Baopé [corroídas quatro 
pnmetras hnhas] da mesma parte dous e vários signaes de cicatrizes nas 
[c~rroído] debaixo da sintura. Outra pessa india de idade ao parecer de 
qu1nze annos quazi moribunda com hú signal preto no canto do olho 
direito, junto ao nariz, e da parte esquerda dous, hú em sima \da fonte e 
outro entre a cantareira, e o pescosso; o que visto ordenou o Illustríssimo 
e Excelentíssimo Senhor ficassem as ditas pessas em poder do di to Joao 
Af~onso, athé que chegando os Li vros da Tropa a esta cidade, ser abrigado 
a t1tar as clarezas necessarias, para constar a escravidao, allias, serem 
novamente examinadas, e se dispor dellas o que for conveniente ás ordens 
~e ~· Magestade com declara9áo que morrendo ou fugindo alguma, 
JUSt1ficar huma e outra couza na forma do estillo. E de como o dito Joao 
Affonso se ?brigou ao refferido, pedio a Antonio de Paria Quevedo, que 
por elle ass1gnasse, que com effeito assignou, e em nome do <lito Joao _ 
Affonso, se obri~ou a tudo o aqui declarado. E eu Jose Gon9alvez da 
Fonseca Secretano do Estado o escrevi e assignei. 

Jose Gon9alvez da Fon seca 
Antonio de Paria Quevedo 

[documento 38, foJha 29] 

[corroído todo o título] 

Aos treze dias do mez de fevereiro de mil settecentos e quarenta e hum, 
havendo chegado do Sertao do Rio Negro Joáo Mendes Pereira 

. ' 
aprezentou v1nte e huma pessas de registo e duas crías, as quaes por nao 
chegarem com os seus Registos, ordenou o Excelentíssimo Senhor 
Ge~eral que ficassem em seu poder athé chegarem os taes recristos, coro 
o~ng~~ao ~~ nao dis~or, ou vender alguma das ditas pessa~, sem que 
p~1me~ro seJao confendas coro os ti tu los de sua escravidao, na forma que 
he est1llo; sob pena de incorrer no castigo, e confisca~ao que se Ihe 
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impuzer, e por se obrigar ao refferido assignou este termo que tambem 
declara, que se neste meyo tempo lhe morrer ou fugir alguma das ditas 
pessas, justificar huma e outra couza na forma do estillo; e eu Jose 
Gon~alvez da Fonseca Secretario do Estado o escrevi e assignei. 

J ose Gon~alvez da Fonseca 
J oao Mendes Pereira 

[documento 39, folha 29v] 

[termo que assignou o Capitao Mor Jose Miguel Ayres para o que abaixo 
se declara] 

Aos vinte e hum dias do mez de fevereiro de mil settecentos e quarenta e 
hum, ha vendo reprezentado em como achandose no Rio Negro Capitao 
Cabo da Tropa de Resgates, se lhe fez pagamentos de alguns resgates que 
constavam de quinze pessas se verificou serem livres, porque [corroída 
urna palavra] estando de paz, os prizionaram os Manaos, e constavao de 
hum principal por nome Juno, sua mulher e seus filhos e alguns paren tes, 
que averiguada a sua liberdade, o dito Principal agregando mais paren tes, 
e vassalos, em numero de cincoenta e trez, descerao como supplicante por 
sua espontanea vontade para o servirem como livres; e porque para 
averigua~ao de todo o referido necessitava de ser determinado em Junta 
de Missoens o seu estabelecimento requería faculdade para no entanto 
alojar as ditas pessas na sua rossa como tratamento e doutrina conveni
ente, determinou o Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor General por 
despacho de 20 de fevereiro corren te o seguinte = Fazendo o supplicante 
termo de aprezentar sempre que lhe for ordenado em Junta de Missoens 
os indios descidos de que faz men~ao para na mesma Junta se tomar a 
Resolu~ao que for mais conforme as ordens de S. Magestade, poderá no 
entretanto conservar os di tos indios na sua Rossa, tratando na forma que 
declara em sua peti~ao de que tudo assignará termo ficando no mesmo [?] 
Livro lista com os nomes dos mesmos indios = Em virtude do qual 
despacho se obrigou o dito Capitao Mor Jose Miguel Ayres a tudo o que 
nelle se conthem, e declarou se acharem vivos os seguintes. 

1 O Principal Juno 

2Maadenarú 

3 [corroído] - Ignacio 

4Aviá-Ana 

5 Alanaricaú [?] - Anna Maria 
6 Jaba - Margarida 
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7 Havidá - Indio 

8 Daui-Joao 

9 Omeny - Indio 

10 Queny-Indio 

[folha 30] 

11 Cayaba - Indio 

12 [corroído] - Indio 

13 [corroído] - Xavier 

14 [corroído] - Indio 

15 Jupará- India 

16 Macayba-India 

17 Marú - Thereza 

18 Varina - India 

19 Juliahi [?] - India 

20 Cuasse - Indio 

21 Sanicari - Indio 

22 Maviacarú - India 

23 Payoa - Indio 

24 Vlimana [?]-Indio 

25 Vamana [?] - Indio 

26 Javiana [?] - India 

27 Jamandú - Rapaz 

28 Caviculi - Indio 

29 Payuba - Indio 
30 [corroído] · 

31 [corroído] 

32 Nayá [?] - Rapaz 

33 Jamanery-Eugenia 

34 Voyavari - Indio 

35 Mará - Indio 

36 Athauy - Indio 

37 Juliveni - India 

38 Camanina - Joanna 

49 



50 

39 Cayabi - Indio 

40 Daruá - Indio 

41 Omeny - Indio 

42 Jarubi - Bartolomeu [?] 

43 Mavadarú - India 

44 Juby - India 

45 Daminari - Indio 

46 Abacrú -India 

47 Javiaua - India 

48 Gueuiá - India 

Morrerao os seguintes 

l Cayatiro - India 

2 Vanuani 

3 Maderú - Indio 

Fugidos 

1 Maracuyaba- Indio 

2 Damaen - Rapaz 
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que por todos fazem a conta de cincoenta e trez almas que sahiram do 
refferido Arra y al pertencentes ao di to decimento; E por que o di to Capitao 
Mor se obrigou ao Refferido, como também a justificar os mortos ou 
fugidos, se os houver, asignou este termo que eu José Gon<;alvez da 
Fonseca Secretario do Estado fiz e assignei. 

Jose Gon9alvez da Fonseca 
José Miguel Ayres 

[documento 40, folha 30v] 

Termo que assignou Antonio de Braga de huma pessa de condi<;ao, que 
trouxe da tropa. 

Ao primeiro diado mez de mar<;o de mil settecentos e trinta digo quarenta 
e hum apareceo nesta secretaria Antonio de Braga o qual entre outras 
pessas que apresentou vinda da tropa do Rio Negro huma rapariga por 
nome Bentade Nas9ao Madi Vena de idadedeoito annos, com trezsignaes 
limitados da parte direita, hum no queixo, outro pouco abaixo do peito, 
e outro na pá, a qual senda havida e declarada de condi9ao na dita tropa 
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foi entregue ao dito Antonio de Braga, o qual se obrigou por este termo, 
a que passados cinco annos de servi90; a entregasse ao Padre Missionario 
da Aldea de Murtigura, para nella se aldear, como condi9ao de que 
morrendolhe ou fugindolhe neste meyo tempo, ser obrigado a justificar 
huma e outra couza na forma do estillo; de que tudo assignou este termo 
que eu J ose Gon<;alvez da Fon seca Secretario do Estado escrevi e assignei . 

J ose Gon9alvez da Fon seca 
Antonio de Braga 

[documento 41, folha 31] 

Termo que assignaram [corroído resto da linha] e Hilário de Souza de 
Azevedo e Lazaro Fernandes Borges das pessas abaixo no meadas para se 
exam1narem. 

Aos cinco dias do mez de mar<;o de mil settecentos e quarenta e hum, 
ha vendo chegado do Sertao Hilario de Souza de Azevedo declarou trazer 
para se examinarem as pessas seguintes pertencentes a Lazaro Fernandes 
Borges sette, que constava de huma certidao passada em forma de sette 
pessas de nas9ao Boapé, das quaes se achavao cinco moribundas. 

Mais outra certidao, que consta va de trez pessas para se examinarem hú 
rapaz, e duas indias, de que morreram duas pessas, e ficou huma india de 
nas<;ao Macú. 

Outra certidao que consta va de trez pessas, das quaes morreram duas, e 
ficou huma mocetona de Nas9ao Baniba; o que tudo visto ordenou o 
Illustríssimo e Excelentíssimo General, que ficassem em poder dos di tos 
Lazaro Fernandes Borges sete; em que entram cinco moribundas; em 
poder de Dionízio da Costa huma e em poder de Hilario de Souza outra, 
com obriga9ao todos de as aprezentarem dentro de hu1n anno, ou quando 
lhe forem pedidas, para serem examinadas na forma do estillo, aoque tu do 
se obrigarao por este termo como também a que se dentro do dito tempo 
lhe morrer ou fugir alguma, justificarem huma e outra couza na forma 
costumada de direito; e em fé de tudo assignaram este termo, que eu J ose 
Gon9alvez da Fonseca Secretario do Estado escrevi e assignei. 

Jose Gon<;alvez da Fonseca 
Hilario de Souza 
Dionizio da Costa 
Lazaro Fernandes Borges 

[ilegível glosa lateral ao documento acima] 
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[documento 42, folha 31 v] 

Termo que assignou Lazaro Fermnandes Borges de duas pessas de 
condi9ao, croo abaixo se declara. 

Aos cinco dias do mez de roar90 de mil settecentos e quarenta e hum, 
ha vendo chegado do Sertao do Rio Negro Hilario de Souza de Azevedo, 
entre as pessas que aprezentou pertencentes a Lazaro Fernandez Borges 
sao as seguintes havidas de condü;ao - Hum indio por nome ?uevana de 
nas9ao Baniba de idade de quarenta e quatro anno~ pouco ma1~ o~ menos 
com dous signaes da parte direita hú grande no pe1to, e outro hm1tado no 
pescosso junto ao queixo; e outro limitado da parte esq.uerda pou~o 
abaixo da cantareira - Hum rapaz por nome Cavadan de N as9ao 
Ariquena de idade de des annos coro quatro signaes da parte direita, hum 
limitado no bei90 de sima junto ao nariz, outro assimado hombro, outro 
ao pé do pescosso e outro atraz da pá; mais dous da parte esquerda, hú 
no pescosso e outro no peito; as quaes duas pessas ordenou o 
Illustríssimo e Excelentíssimo Senhor General ficassem em poder do 
dito Lazaro Femandez Borges de condi9ao por tempo de cinco annos, 
findos os quaes ter a obriga9ao de as entregar ao Padre Missionário de 
Sumauma, para naquella Aldea se aldearem; com declara9ao que mor
rendo ou fugindo, justificar huma e outra couza na forma do estillo; e por 
se obrigar ao refferido assignou este termo que eu Jose Gon9alvez da 
Fonseca Secretario do Estado escrevi e assignei. 

Jose Gon9alvez da Fonseca 
Lazaro Fernandez Borges 

[documento 43, folha 32] 

Termo que assignou Angelo Ferreira de depozito de des pessas [corroído 
resto da linha] cafuz Jose digo onze pessas que aprezentou o cafuz Jose. 

Aos seis días do m.ez de man;o de mil settecentos e quarenta e hum nesta 
Secretaria do Estado appareceo Angel o Ferre ira cidadao e morador desta 
cidade, pello que foi dito que elle se offerecia por depozitario de onze 
pessas que aprezentou o Cafuz Jose Escravo de Estevao Cardoso ja 
djffunto, as quaes sao as seguintes; hum indio por nome Pocudana de 
N as9ao Baniba de idade de vinte e seis annos com trez signaes da parte 
direita, dous no peito hum delles junto ao sovaco, e outro pouco abaixo 
da pá, mais outro limitado da parte esquerda na pá. Mais cinco escravas 
coro seus registos, todas fe meas; Mais duas pessas, humafemea de nas9ao 
Boopé de idade de vinte e cinco annos, e hum rapaz da mesma nas~ao de 
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idade de seis de certidao, que por falta de Lingoa se nao examinarao no 
Arrayal, e outro rapaz de nas9ao Ariquena de idade de nove annos, que 
tambero por falta de intérprete veyo incluido na dita certidao, para cá se 
examinar. Mais hum rapaz de idade de sette annos pouco mais ou menos 
de nas9ao Baopé e huma rapariga da mesma nas9ao de idade de seis, que 
também sao de certidao /que ainda nao chegou I que por falta de intérprete, 
vero examinar em junta, as quaes ditas onze pessas ordenou o Illustríssimo 
e Excelentíssimo Senhor General se entregassem como em depozito ao 
dito Angelo Ferreira, para que de seu poder se entregarem as pessas 
escravas, que sao as cinco fe meas ás pes so as a quem pertencerem e o indio 
de condi9ao aprezentallo a todo o tempo [folha 32v] que lhe for pedido 
[corroído] de certidao, huma india [corroído] ser abrigado também a 
aprezentallas dentro de hum anno para serem examinadas na forma do 
estilla; aoque tudo declarou o dito Angelo Ferreira se obrigava por este 
termo com condi9ao de que morrendo ou fugindo alguma justificar huma 
e outra couza na f orroa do estillo do .que tu do assignou este termo, que eu 
Jose Gon9alvez da Fonseca Secretario do Estado fiz e assignei. 

Jose Gon9alvez da Fonseca 
Angel o Ferre ira Pinheiro 

[documento 44, folha 32v] 

Termo que assignou Jose de Mesquita e Tavora de quatorze pessas para 
se examinarem, e de trez de condi9ao. 

Aos dezasseis dias do mez de mar90 de mil settecentos e quarenta e h~m, 
ha vendo chegado do Sertao do Rio Negro Jose de Mesquitae Tavoraentre 
as pessas que aprezentou foram quatorze que por nao haver lingoa ou 
interprete no dito arrayal, se nao examinaram nelle, e para o poderem ser 
nesta cidade ordenou o Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Govemador 
e Capitao General ficassem em seu poder para as aprezentar a exame 
todas as vezes que para este effeito lhe forero pedidas; e assim mais trez 
pessas que forao no dito arrayal julgadas de condi9ao as quaes sao as 
seguintes.HumindiopornomeJubibaridenas9aolxiviquena,deidadede 
vinte e cinco annos, com seis signaes da parte direita hú no bei~o de sima 
junto do nariz outro no queixo, outro abaixo de lle, outro no lombo, e dous 
pouco abaixo da cantareira; e mais trez da parte esquerda, na garganta, 
na cantareira, e junto ao hombro. Hum rapaz por nome Epayumo da 
Nas9ao Boapé de idade de doze annos com hú signal da parte direita ao 
pé da garganta. Huma rapariga por nome [corroído] de nas~ao Boopé, de 
idade de [corroído] annos, com quatro [corroído resto da linha] dous na 
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barba, outro á ilharga do peito, outro limitado [corroído] do pescosso pa~a 
traz, mais dous na parte direita digo esquerda hú no peito junto ao hombro, 
e outro no bra90. E por lhe serem concedidas, ou julgadas de condi9ao; e 
como taes ordenou o mesmo Excelentíssímo Senhor ficassem em seu 
poder por tempo de cinco annos, findos os quaes ser abrigado a entregallas 
ao Missionario da Aldea de Murtigura, para na mesma aldea se aldearem, 
ao que se obrigou por este termo, como também ás refferidas quatorze 
para se examinarem, que sao trez machos e onze femeas, com declara9ao 
morrendo ou fugindo alguma, justificar huma e outra couza na forma do 
estillo de que [corroído] assignou este termo que eu José Gon9alvez da 
Fonseca Secretario do Estado escrevi e assignei. 

J ose Gon9al vez da Fonseca 
J ose de Mesquita e Tavora 

[documento 45-46, f olha 33] 

Termo que assignou Jose Alvarez Roxo de huma pessa que chegou do 
sertao por examinar. 

Aos dezasseis días do mez de mar90 de mil settecentos e quarenta e hum, 
havendo chegado do sertao do Río Negro José de Mesquíta e Ta vora, entre 
as pessas que aprezentou f ora o quatro pertencentes a J ose Al varez Roxo, 
e huma dellas, india de nas9ao Boopé, que por falta de interprete no 
Arrayal , chegou por examinar; [folha 33v] [corroído] ordenou o 
Excelentíssimo Senhor General que ficasse [corroído] do <lito José 
Al varez Roxo, athé o tempo que lhe for pedida para ser examinada na 
forma do estillo a que se obrigou por este termo [ilegível] como também 
justificar a morte ou fugida da dita pessa, no cazo que ahaja [?], de que 
todo assígnou este termo que eu J ose Gon9al vez da Fon seca Secretario do 
Estado o escrevi e assignei . 

J~se Gon9alves da Fonseca 
José Alvarez Roxo 

[documento 47, folha 33v] 

Termo que assinou Manoel Lopes Antunes sobre tomar entrega de hum 
registo de huma pessa que remetido do Sertao Manoel Lopes Gon9al vez 
de quemo dito hé procurador. 

Aos des dias do mez de abril de mil settecentos quarenta e hum, apareceo 
nesta Secretaria Manoel Lopes Antunes, que Requerendo ao Exce
Ientíssimo Senhor GovernadorCapitao General fosse servido mandarlhe 
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entregar o registo nº 1211, incluzo em hum masso delles; vindo da tropa 
de Resgates do Rio Negro de hera Cabo Jose Miguel Ayres; o qual ma~o 
de registos comas duas pessas conduzio Manoel /Pereira/ Luiz Cabo da 
[canoa] do chatre [?] Louren90 Alvarez Roxo, e ser o fundamento 
[corroído] que o requeriu ser remetido o <lito Registo e sua pessa 
[corroído] Manoel Lopes Goni;alvez de quem o <lito Manoel Lopes 
Antunes era procurador, e pertendia haver a dita pessa, que se achava 
sobnegada, pellos meios da justi9a: ordenou o mesmo Excelentíssimo 
Senhor se lhe entregasse o dito Registo, com obriga9ao porém de que 
indo para seu poder a dita pessa, pagar os direitos do estillo a S. Mgde e 
de como o di to Manoel Lo pes Antunes Recebeo o di to [ folha 33] Re gis to 
e se obrigou [corroído] assignou este termo que eu [Jose Gon9alvez da 
Fonseca Secretario] do Estado escrevi e assignei. 

J ose Gon9al vez da Fonseca 
Manoel Lopes Antunes 

[documento 48, folha 34] 

Termo de Lembran9a de trez pessas que vieram do Sertao sem se saber 
quem f os se seu dono ao certo, e f oram remetidas para a aldea de 
Murtigura. 

Aos doze días do mez de abril de mil settecentos e quarenta e hum, por 
ordem do Excelentíssimo Senhor Joao de Abreu de Castelbranco, Iancei 
eu Secretario do Estado abaixo no meado, neste Livro por lembran9a o que 
se segue. 

Aos cinco dias do mez de mar90 de mil settecentos quarenta e hum chegou 
do Sertao do Rio Negro Hilário de Souza trazia de mais do numero das 
pessas de Resgate, trez pessas que ao certo nao constava do [corroído] a 
quem pertenciao; em cu jos termos ordenou o Excelentíssimo Senhor se 
remetessem para a Aldea de Murtigura athé constar a quem pertenciáo, 
e sao as pessas seguintes. 

Hum mocetao de idade de 19 annos pouco maís ou menos por nome 
Pu ira pana de N as9ao Ariquena com huma cicatriz no me yo da testa, e hum 
signal preto limitado na ponta da barba da parte direita, hua cicatriz 
grande por sima da tetadireita, mais duas no bra~o da mesma parte abaixo 
do hombro. 

Hum rapaz por nome Antonio de idade de treze annos de ·Nas~ao 
Chapuena, com trez signaes da parte direita, hú limitado por cima da 
sobrancelha outro na garganta [folha 34v] outro [corroído] junto a boca 
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do estomago, hum limitado quazi [corroído] do bra90 esquerdo, e outro na 
testa limitado da mesma parte junto á raiz dos cabellos. 

Huma India de idade de 15 annos pouco mais ou menos de Nas9ao 
Quehana chamada Cavibuni, com hú sinal de cima do buxo do bra90 
direito, e na mesma parte do bra90 esquerdo duas cicatrizes; e da mesma 
parte esquerda douz signaes limitados junto á fonte, hum na Raiz do 
cabello, e outro assima da sobrancelha. 

Com effeito forao as ditas trez pessas entregues aos Reverendos Padres 
da Companhia como constou do seu recibo, para serem levadas para a 
dita Aldea, e nella estarem como em depozito até aparecer o dono a quem 
constar pertencem, de que fiz este termo por lembran9a eu J ose Gon9alvez 
da Fonseca que o escrevi e assinei. 

José Gon9al vez da Fon seca 

[documento 50, folha 35] 

Termo que assignou [Leonardo Leitao] de huma pessa para se examinar 
que f oi para seu poder. 

Aos treze dias do mez de Abril de mil settecentos quarenta e hum 
aprezentou entre outras pessas que trouxe do Sertao Leonardo Leitao, 
huma Rapariga de Nas9ao Boapé de idade de nove annos pouco mais ou 
menos com dous sinaes, hum da parte esquerda atraz da pá limitado e 
outro no toutisso, a qual nao podendo ser examinada no Arra y al, por falta 
de interprete, f oi o Excelentíssimo Senhor Govemador e Capitao General 
servido ordenar ficasse em poder do di to Leonardo Leitao para que dentro 
de hum anno a aprezentasse a exame, e se julgar o que constas se pella sua 
confissao; e porque o di to Leonardo Leytao se obrigou ao refferido, como 
também a justificar a morte, ou a fugida havendoa, assignou este termo, 
que eu J ose Gon9alvez da Fon seca Secretario do Estado escrevi e assignei. 

Jose Gon9alvez da Fonseca 
Leonardo Leytao 

[documento sem numera~ao, folha 35v] 

Termo que [ assinou] Pedro Antonio Jaques de nove pessas que trouxe do 
J aporá e chegou a esta cidade em 1 O de Abril. 

Aos dezasseis de Abril de mil settecentos quarenta e hum chegando a esta 
cidade Pedro Antonio Jaques, aprezentou nove pessas, que fez no Rio do 
Japorá, que em Junta de Missoens lhe foi concedida licen~a para nesta 
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cidade serem examinadas, por virtude do que ordenou o Excelentíssimo 
Senhor General, que as ditas nove pessas estivessem em poder do <lito 
Pedro Antonio Jaques para serem examinadas na ocasiao em que se lhe 
pedirem para este effeito, para assim receber o título de escravidao das 
ditas pessas, ou estar pello que se determinar; e que neste meyo tempo nao 
poderá dispor dellas couza alguma com declara9ao que morrendo ou 
fugindo alguma dellas, ser obrigado a justificar huma e outra couza na 
forma do estillo, e porque a todo o refferido se obrigou o <lito Pedro 
Antonio Jaques, assignou este termo que eu Jose Gon9alvez da Fonseca 
Secretario do Estado fiz e assignei. 

J ose Gon9alvez da Fon seca 
Pedro Antonio Jaques 

[documento sem numera~ao, folha 36] 

Termo que assignou [Domingos Ribeiro Lima] de duas pessas de condi-
9ao [corroído] tomou entrega. 

Aos vinte e cinco dias do mez de Agosto de mil settecentos quarenta e hú, 
appareceo nesta Secretaria Domingos Ribeiro Lma, que ha vendo baixado 
do Sertao com treze pessas, pagou direitos de dez escravos, e vindo trez 
de condi9ao lhe morreo huma, e ficaram em seu poder duas a saber huma 
rapariga por nome Canebucú de N as9ao Boopé de idade de onze annos 
com cinco sinaes da parte direita, dous juntos no bei90 de sima hú delles 
grande, outros na cantareira; hombros e costas, e da parte esquerda hú 
limitado no vazio [?];e outra rapariga por nome Caneno da Nas9ao Bopé 
de idade de oito annos com trez sinaes da parte direita, hú limitado junto 
ao olho, e dous abaixo do touti90, e huma cicatriz redonda no hombro, das 
quaes duas pessas ordenou o Excelentíssimo Senhor Governador e 
Capitao General ficassem em seu poder de condi9ao por cinco annos, 
findos os quaes será obrigado a entregallos em hua das aldeas da 
Reparti9ao; e por que assim o o nesta Secretaria Aleixo Gameiro Soares 
que por despacho do Excelentíssimo Senhor General de vinte e sete de 
agosto próximo passado ordenou o mesmo Senhor se conservassem em 
seu poder as pessas seguintes, Francisco, Cujubi, Maria, Bernardo, 
Alexandre, Custodio, Michaela, Daynaru, Victal, Appolonia, Janari, 
Abica, Martinho, Ambrozio, Mais caibao de condi9ao dadas na forma das 
ordens de S. Magestade comforme as quaes se obrigou o sobredito Aleixo 
Gameiro Soares a conservallas e dar conta dellas todas as vezes que lhe 
forem pedidas com declara9ao que morrendo ou fugindo justificara huma 
e outra couza na forma do estillo e porque se obrigou a todo refferido 
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assignou este termo que eu José Gon9alvez da Fonseca Secretario o fi z 
escrever e assignei e subscrevi [?] . E eu Jose Gon9alvez da Fonseca 
Secretario do Estado o fiz escrever. 

J ose Gon9al vez da Fonseca 

Aleixo Gameiro Soares 

[documento sem numera~ao, folha 36v] 

Termo que assignou Sebastiao Valen te dos Santos de [corroído] pessas de 
condi9ao que levou para seupoder 

Aos vinte e quatro digo vinte e cinco dias do mez de Agosto de 1741 
appareceo nesta Secretaria Sebastiao Valiente dos Santos, q havendo 
chegado do Sertao com quinze pessas, entre ellas erao ha vidas de condi9ao 
as seguintes. Hum mocetao por nome Cayuabi de Nas9ao Ariquena de 
dezanove annos pouco mais ou menos com quatro sinaes da parte direita 
dous á ilharga do peito, outro na pontada pá, e outro nas costellas debaixo 
do bra90; e huma india por nome Vadipá de Nas9ao Mapanavi de idade 
de trinta e nove annos com hú sinal limitado da parte direita no peito, e 
varias cicatrizes de fogo no peito e hombro, a qual india pertencia ao indio 
JorgedaAldeado Camutá, e por serdecondi9ao, e em poder do di to indio 
ficar a perigo de ser vendida por escrava, ordenou o Excelentíssimo 
Senhor General ficasse em poder do dito Sebastiao Valente para a 
entregar todas as vezes q Ihe forpedida, e lhe ficasse também de condi9ao 
por cinco annos o Indio Cayuabi; com obriga9ao de q findo o di to tempo 
o entregará na Aldea de Murtigura; e porque tudo prometeo cumprir este 
termo o assinou, e eu Jose Gon9alvez da Fon seca Secretario do Estado o 
escrevt. 

J ose Gon~al vez da Fon seca 
Sebastiao Valiente dos Santos 

[documento 52, folha 37] 

[Termo] que assignou [Antonio de Ornellas de Souza], de huma [pessa] 
por examinar para ficar em seu poder para este effeito 

Ao primeiro de settembro de mil settecentos e quarenta e hum, nesta 
Secretaria do Estado, sendo chamado a ella por ordem do Excelentíssimo 
Senhor Governador e Capitao General, Antonio de Ornel las de Souza, 
para tomar entrega de hum Indio vindo da Tropa de Resgates que se acha 
no Rio Negro, lhe foi intimado por mim Secretário abaixo assinado, que 
senda feito o di to Indio em Tropa de Resgates, por nao achar no Arrayal 
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interprete para o seu exame, ordenava o <lito Excelentíssimo Senhor 
General, que o di to Indio fosse para poder do di to Antonio de Ornellas, 
para q dentro de hú anno o fizesse instruir na Lingoa geral, para no fim 
de lle ser examinado na forma do estillo; com declara9ao q dentro do di to 
tempo, fugindo ou morrendo, justificaría huma e outra couza na forma 
costumada; e porque o dito Antonio de Ornellas em tudo prometeo 
cumprireste termo o assinou e eu Jose Gon~alvez daFonseca Secretario 
do Estado o fiz 

Jose Gon9alvez da Fonseca 
Antonio de Ornellas de Souza 

[documento 53, folha 37v] 

Termo que assignou [Aleixo Gameiro Soares] [corroído] da forma do 
estilla. 

Ao primeiro dia do mez de setembro de mil settecentos quarenta e hú, 
apareceo .. n~sta Secretaria Aleixo Gameiro Soares que por despacho do 
Excelent1ss1mo Senhor General de vinte e se te de agosto próximo passado 
orde~ou o mesn:io Senh~r ~e conservassem em seu poder as pessas 
se?u1ntes, Francisco, Cujub1, Maria, Bernardo, Alexandre, Custodio, 
Michaela, Daynaru, Victal, Appolonia, Janari, Abica, Martinho, 
Ambrozi?, Mais caibao de condi9ao dadas na forma das ordens de S. 
Magestade comf orme as quaes se obrigou o sobredito Aleixo Gameiro 
Soa:es a conservallas e dar conta dellas todas as vezes que Ihe forem 
pedidas com declara9ao que morrendo ou fugindo justificara huma e outra 
couza na forma do estilla e porque se obrigou a todo refferido assignou 
este termo que eu José Gon9alvez da Fonseca Secretario o fiz escrever e 
assignei e subscrevi [?].E eu Jose Gon9alvez da Fonseca Secretario do 
Estado o fiz escrever. 

Jose Gon~alvez da Fonseca 
Aleixo Gameiro Soares 

[documento sem numera~ao, folha 38] 

[corroída prime ira linha] 

[corroído] Missoens da Companhia despacharao em 6 de setembro as 
seguintes canoas. 

1 Missoens Cabos 

2 Abacaxiz .. ... ... .... .. ......... .. .......... .. ... Domingos [ilegível] e Joao Roiz 

3 Iumos ......... .. .. ... .... ... .... ...... .. .. ..... ................. .. Antonio Jose Delgado 
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4 Santo Ignacio .. ..................................... .............. Melchior Henriques 

5 Itacurussá ................ .... ....... ...... ................ Domingos [ilegível] Terra 

6 Tapajós . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . Manoel Ribeiro da Costa 

7 S. J ose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . Antonio Gomes 

8 Ta pajos .... ..... ..... .. . ... ... ........ ... ... .. ... ... . .... ... .. . Antonio J ose de Pon tes 

9 Borari ..... ......... .......... .......................... ... .............. .. Andre Gon~alvez 

[documento 54, folha 39] 

Termo que assignou [Joao Pinheiro Maciel] para dar contadas pessas 
[ abaixo] mencionadas. 

Aos trinta dias do mez de settembro de mil settecentos e quarenta e hum, 
chegando do Rio Negro huma canoa com pessas, e por Cabo Manoel 
Ramos Pereira ne lle vierao nove pessas remetidas digo que trouxe Manoel 
Caetano Pinheiro os quaes fez no rio Negro, e assim mais huma pessa 
pertencente a Joao dos Santos, que faz a quantia de onze, das quaes por 
nao terem chegado ainda os Re gis tos dellas tomou entrega J oao Pinheiro 
Maciel para as aprezentar a Conferencia chegados que sejao os Registos 
aoque se obrigou, como também aos direitos delles dos que constarem ser 
escravos; e de como se obrigou ao refferido assinou este termo que eu J ose 
Gon~alvez da Fonseca Secretário do Estado escrevi e assinei. 

J ose Gon~alvez da Fonseca 
J oao Pinheiro Maciel 

[documento 55, folha 39v] 

Termo que assignou Manoel Ramos Pereira de trez pessas que por falta 
de Lingoa nao se examinaram. 

Aos trinta días do mez de setembro de mil settecentos e quarenta e hum; 
nesta Secretaria do Estado appareceo Manoel Ramos Pereira que ha vendo 
chegado do Serta o do Rio Ne gro com onze pessas, entre ellas erao trez que 
por nao haver Lingoa da sua Nas~ao no Arrayal, se achavao por 
examinar, ordenou o Exitamo Senhor General que estivessem em seu 
poder até estarem capazes de poderem ser examinadas, o que se faria 
dentro de trez mezes. e que seria obrigado o dita Manoel Ramos a 
entre gallas todas as vezes que para este effeito lhe fossem pedidas [pelo] 
que ele se obrigou, em declara9ao que morrendo ou fugindo alguma, 
justificar huma e outra couza na forma do estilla; e por verdade assinou 
este termo queeu Jase Gon~alvez daFonseca Secretario do Estado escrevi 
e ass1ne1. 
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Jose Gon~alvez da Fonseca 
Manoel Ramos Pereira 

[documento 56, folha 40] 
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Termo que assinou Miguel Roiz Meira para o que abaixo se declara. 

Aos trinta dias do mez de settembro de mil settecentos e quarenta e hum 
nesta Secretaria do Estado, apareceo Miguel Roiz Meira, ao quai 
chegandolhe duas pessas escravas dorio Negro em companhia de outras 
pe~encentes a Ignacio de Souza, vieram as duas pessas sem Registos; 
razao por que ordeno u o Exmº Sr General por hum despacho des te di to dia, 
que fazendo termo de aprezentar os Registos dentro de cinco meses e 
pagar os direitos, se lhe entregassem; aoque o di to Miguel Roiz se obrig~u 
por este Termo e o assinou; E eu Jose prometeo cumprir assinou este 
teri:no: que eu Jose Gon~alvez da Fonseca Secretario do Estado escrevi e 
assme1. 

Jose Gon9alvez da Fonseca 
Domingos Ribeiro Lima 

[documento sem numera~ao, folha 40v] 

~ermo que assignou Joao dos Santos de quatro pessas que por falta de 
hngoa se nao examinarao, 2 suas e 2 pertencentes a Guilherme Brussem 
deAbreu. 

Aos vinte dias do mez de outubro de mil settecentos e quarenta e hum 
nesta Secretaria do Estado apareceo Joao dos Santos, que havendo 
che~ado do Sertao do Rio Negro com vinte e nove pessas, entre ellas 
herao quatro que por nao haver Lingoa da sua Nas~ao no Arrayal se 
achavam por examinar; ordenou o nmo e Exmº Sr General que estivessem 
em seu poder, as duas que lhe pertenciao, e as duas de Guilherme 
B russem em poder de lle ate estarem capazes de poderem ser examinadas 
o que se fari~ dentro de trez meses, e que seria o <lito J oao dos Santos 
obrigado a entregallas todas as vezes que para este effeito lhe forem 
ped.idas tanto as suas como as de Guilherme Brussem ao que elle se 
obngou com declara9ao que morrendo ou fugindo algua, justificar hua e 
outra couza na forma do estilla, e por verdade assignou este termo. E eu 
1 ose Gon9al vez da Fon seca Secretario do Estado o fiz ese rever e assignei. 

lose Gon9alvez da Fonseca 
J oao dos Santos 
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[documento 57, folha 41] 

Termo que assignou Manoel Roiz Villa Real de quatro pessas por falta de 

Lingoa se nao examinaram 

Aos vinte.e quatro días do mez de outubro de mil settecentos e q~are~ta 
e hum nesta secretaria do Estado appareceo J oao digo Manoel Ro1z Villa 
Real, que ha vendo chegado do Certao do Río Negro com dezanove p_essas 
entre ellas herao quatro que por nao haver Lingoa da sua Nasc;ao no 
Arrayal se achavao por examinar; ordenou o Il111ºe Exmº Sr Gener.al que 
estivessem em seu poder athe estarem capazes de poderem ser exan:11na~as 
0 que se faria dentro de trez meses, e que seria o di to Man~el Ro1z V tlla 
Real obri a ad o a entreaal las todas as vezes que para este effe1to lhe f ossem 

b b f . d 
pedidas aoque elle se obrigou com declarac;ao que m~rrendo ou ug1n o 
algúa justificar hua e outra couza na forma do est1llo e ~or verdade 
ass i gnou este termo e eu José Gonc;al vez da Fonseca Secretan o do Estado 
o fiz escrever e assignei. 

Jose Gonc;alvez da Fonseca 
Manoel Rodriguez Vil1a Real 

[documento 58, folha 41 v] 

Termo que assignou Ayres Dornelles de Vasconcelos de huma pessa de 
condic;ao, como abaixo se declara. 

Aos quatorze dias do mez de novembro de 17 41 apare~eo nesta Secret~ria 
Ayres Domelles de Vasconcelos que chegando do Rto Negro com t~1~t~ 
e quatro pessas entre ellas erahumadecondic;a , rapaz.porno~e Tuv1np1, 
e pello Baptismo chamado Francisco de Nasc;ao Ban.1ba de idade de dez 
annos com dous sinaes da parte direita hú grande aba1xo do olho, e outro 
limitado junto á face; e ordenou o Exmº Sr General, que fic~sse em. seu 
poder pello tempo que héestillo de condic;ao obrigandose no f1m ?ºs cinco 
annos a dar conta delle todas as vezes que lhe for requendo, com 
dec larac;ao que morrendo lhe, ou f ugindo lhe, justificar huma e ou tra couza 
na forma do estillo; porque o dito Ayres Dornelles de Vasconcellos se 
obrigou a todo o refferido assinou este termo que assinou e eu Jose 
Gonc;alvez da Fonseca Secretario do Estado o fiz e assinei. 

Jose Gonc;alvez da Fonseca 
Ayres pornelles de Vasconcelos 
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[documento 59, folha 42] 

Termo que assinou Luis Ferreira de Castro de huma pessa que lhe veyo 
de condic;ao como abaixo se declara. 

Aos quinze dias do mez de novembro de mil settecentos quarenta e hú 
appareceo nesta Secretaria Luis Ferreira de Castro, que tendolhe chegado 
do Sertao hum Rapaz por no me Maye de N asc;ao Ariquena de idade de dez 
annos com dous sinaes da parte direita hú limitado ao pé do pescosso, e 
outro no hombro; o qual foi havido de condic;ao na Tropa de Resgates; 
Razao porque ordenou o Exmº Sr General ficasse em poder do <lito Luis 
Ferreira de Castro por tempo de cinco annos, findos os quais, seria 
obrigado a restituillo para huma das Aldeas de Murtigura, ou Sumauma; 
e porque se obrigou ao refferido assinou este termo, que assinou [sic]. E 
eu Jose Gonc;alvez da Fonseca Secretário do Estado o fiz e assinei. 

Jose Gonc;alvez da Fonseca 
Luis Ferreira de Castro 

[documento 60, folha 42v] 

Termo que assinou Xavier Maciel de huma pessa de condic;ao concedida 
a seu irmao J ose Maciel 

Aos vinte de Dezembro de 1741 nesta Secretaria do Estado appareceo 
Xavier Maciel a aprezentar quatro pessas vindas do Rio Negro, e nelle 
feítas por seu irmao José Maciel, e sendo trez dellas escravas, huma foi 
ha vida por de condic;ao, que hera huma India por nome A va y de Nas~ao 
U pitiá de idade de 26 annos com huma cria sua fil ha com dous sinaes da 
parte direita, hú ao pé do pescosso para traz, e outro no peito junto á teta, 
e da parte esquerda outros mais; e a dita cría sem sinal algum, a qual pessa 
e sua cria ordenou o Exmo Sr General ficasse em poder do <lito J ose Maciel 
por tempo de cinco annos com declarac;ao que no fi m delles seria abrigado 
a restituillas a huma das aldeas da Reparti<;ao de Murtigura, ou 
Sumauma, para serem tratadas como livres; e porque o di to Xavier Maciel 
se obrigou pello <lito seu irmao Jose Xavier ao refferido assinou este 
termo, que eu José Gonc;alvez da Fonseca Secretario do Estado escrevi e 
ass1ne1 

Jose Gonc;alvez da Fonseca 
Xavier Maciel 
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[documento 61, folha 43] 

[Termo que assignou] [corroído] hum rapaz que [corroído+ 5 palavras] 
[ capacidade para ser examinado] 

Aos vinte trez días do mez de dezembro de mil sette centos quarenta e hum 
nesta secretaria do Estado apareceo [corroído] a apresetar dez pessas 
vindas dorio Negro e nelle feitas por [corroído] e sendo nove escravas foi 
havido por duvidozo hú rapaz por nao ter capacidade para ser examinado 
o qual pouco mais ou menos hé de idade de seiz annos com hum signal 
limitado debaixo da cantareira o qual rapaz ordenou a aprezentallo todas 
as vezes que lhe f or pedido e de tu do assignou este termo que eu José 
Gon~alves da Fonseca secretario do Estado fiz escrever sobscrevi e 

. . 
ass1ne1. 

José Gon~alvez da Fonseca 
Antonio Pereyra dos Santos 

[documento 62, folha 43v] 

[Termo que assinou Joao Rodrigues de trinta e huma pessas com que 
chegou dorio Negro] 

Aos sette días do mez de janeiro de mil sette centos quarenta e dous, por 
ordem do Excelentissimo Senhor Governador e Capitam General foi 
chamado a esta secretaria Joao Rodrigues Ribeiro o qual havendo 
chegado a esta cidade com trinta e huma pessas entre machos e femeas 
com huma moribunda, e outra com mal de Loanda, por virem em outra 
canoa as cartas do cabo da tropa, e os registros por essa causa nao se 
poderem examinar, ordeno u o di to Excelentíssimo Senhor que o di to J ose 
Rodrigues Ribeiro [tomas se] entrega das ditas pessas, e assinasse termo 
de as aprezentar a exame logo que chegasse a canoa referida, e porque se 
obrigou ao refferido assinou este termo coma obriga~ao também de que 
faltando alguma por fogida pagar della os direitos a Sua Magestade. E eu 
Jose Gon~alvez da Fon seca Secretario do Estado escrevi e assinei como 
dito Joao Rodrigues Ribeiro. 

José Gon~al vez da Fonseca 
Joao Rodrigues Ribeyro 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento 63, folha 44] 

Termo que [assinou Ignacio] [corroído] de Albuquerque para [corroído] 
abayxo [se declara]. · 
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Aos nove días do mez de janeiro de mil sette centos quarenta e dous, 
apareceo nesta Secretaria Ignacio Caetano de Albuquerque, o qual 
havendo chegado do Sertao do Rio Negro donde tinha sabido com vinte 
sinco pessas registou nos pauxis mais treze fora <leste numero, deu nesta 
Secretaria a conta seguinte. Catorze pessas que aprezentou suas, de 
Francisco Antonio Banholi, trez do Padre J oao Coelho huma com que faz 
a con ta de dezoito, dando porfugidas sette, com que faz o numero dos vinte 
e cinco, e assim mais deu con ta das treze na forma seguinte. Aprezentou 
dos indios Jacumambos [?] sette, huma pessa fugida que achou na boca 
do Rio Negro, que se nal sabe [ao certo] seu dono, trez escravos seus que 
lhe andaval [fugidos], e lhe entregara! na boca do Rio Madeira, os quaes 
lhe tornara} a fugir, em que faz a con ta de onze, dizendo que duas da con ta 
das treze, eral dos J acumambas, as quaes pessas fugirao. O que tudo sen do 
prezente ao Exmº Sr. General [corroído] que o di to Ignacio Caetano de 
Albuquerque tomasse o juramento dos Santos Evangelhos, e que debayxo 
de lle [ declarasse] toda a verdade da con ta que da va, e com effeito sendolhe 
conferido juramento pello Diretor Ou vidor Geral Salvador de Souza 
Rebello declarou ser verdadeira a conta [refferida], obrigandosse pello 
mesmo juramento a que tendo no [corroído] alguma das-ditas pessas 
fugidas, ou que viessem a seus [corroído] a aprezentallas nesta Secretaria 
para haver os seus registos, e que se contasse falta va a esta obriga~ao se 
sogeitava a todas as penas que lhe forem impostas. E de tudo assinou com 
o <lito Diretor Ouvidor Geral e eu José Gon~alves da Fonse~a Secretario 
do Estado escrevi. 

Salvador de Souza Rebello. 
José Gon~alves da Fonseca. 
Ignacio Caetano de Albuquerque. 

[documento 64, folha 44v] 

Aos quinze días do mez de janeiro de mil setecentos [ quarenta] e [corroído] 
annos, aparecerao nesta Secretaria Joao Rodrigues Ribeiro o Capitao 
Antonio Rodrigues Martins Francisco Gomes Ribeiro Joachem 

• Redrigues Lyitao os quaes tomarao con ta das pessas seguintes J oao 
Rodrigues Ribeiro quatro, o Capitao Antonio Rodrigues Martins [huma] 
Francisco Gomes Ribeiro sinco Joachem Rodrigues Leitao huma que 
todas fazem a con ta de onze pessas entre machos e femeas que por verem 
sem exame da Tropa do Río Negro ordenou o Exmº Sr. General tomassem 
entregue delles para as aprezentarem a quatro do mez de fevereiro <leste 
prezente [anno para] serem examinadas na forma do estilla e porque se 
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obrigarao ao refferido assignarao este Termo, que eu José Gon9alves da 
Fonseca Secretario do Estado fiz escrever sobscrevi e assinei. 

José Gon9alves da Fonseca. 
Joao Rodrigues Ribeiro. 
Antonio Rodrigues Martins. 
Joachim Rodrigues Leytao. 
Francisco Gomes Ribeiro. 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento 65, folha 45] 

Termo que [corroído 2 linhas] Bernardo de Al me ida de Moraes para o que 
[ abaixo] [corro ido]. 

Aos dezoito dias do mez de janeiro de mil sette centos e quarenta e dous 
annos, por ordem do Exmº Sr. Governador e Cappitam General tomou 
entrega de huma india que veyo da Tropa do Rio Negro o Sargento Mor 
J oao de Almeida da Matta, e de outra vinda na misma ocaziao, o Capitao 
Bernardo de Al me ida de Moraes, as quaes por nao ha ver lingoa no arra y al 
chegarao sem titulo algu de livres, ou forras; e sendo examinadas nesta 
cidade no Collegio da Companhia pello Padre Annibal Mazulani ficou 
indecizo o di to exame por se Nao explicarem em termos porque [sic] 
porque podesse ser julgada sua liberdade, ou captiveiro, e se lhes passou 
registos [ com] esta circonstancia par.aem tempo con viniente se lhes fazer 
novo exame; e assim se depozitarao huma em poder do di to Sargento Mor 
Joao de Almeida da Matta, e outra em poder do Capitao Bernardo de 
Al me ida e Moraes, com obriga9ao porem de que sendo lh.e pedidas para 
o <lito exame, aprezentaremnas com declara9ao porem que [morrendo] 
alguma, sen do nesta cidade; requerera [corro ido] por esta Secretaria antes 
de se sepultar, e sendo em rossa, requererá aos vizinhos mais chegados, 
tomem disso conhecimento para o jurarem a todo tempo; e da mesma sorte 
justificarao a fugida se houver, e porque se obrigarao a todo o refferido 
assinarao este Termo que eu José Gon9alves da Fonseca Secretario do 
Estado fiz e assinei. 

José Gon9alves da Fonseca. 
Joao Almeida da Matta. 
Bernardo de Almeida e [corro ido]. 

[documento 66, folha 45v] 

[ corroido 2 linhas] General f oi entregue ao Procurador dos indios 
[ corroido] pello Ramoz o rapaz Ignacio pertencente a aldea da Fortaleza 
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dos Pauxis, para o ter em seu poder em quanto Nao há ocaziao de se 
remeter a dita aldea Bellem [ilegi vel] . 

Ignacio Coelho Ramos. 

[documento 67, folha 45v] 

Termo que assinou J ose de Sampa yo para aprezentar trez pessas a exame. 

Aos vinte dias do mez de man;o de mil sette centos e quarenta e dous 
apareceo nesta Secretaria José de Sampayo Lancelote; e por ordem do 
Exmº Sr. Governador e Capitao General lhe forao entregues trez pessas a 
saber dous rapazes pequenos, e huma rapariga que por incapaz de exame 
hum delles, foi havido pello examinador o Padre Anibal Mazulani por 
duvidozo no seu cativeiro, athe ser capaz de poder declarar por sua 
confissao; e da mesma sorteos dous rapaz e rapariga, que todos trez ficao 
em poder do <lito [Jose de] Sampayo Lancelote, para os aprezentar a 
exame todas as vezes que para esse effeito lhe forem pedidas; e por que 
assim o prometeo fazer assinou este Termo que eu José Gon9alves da 
Fonseca Secretario do Estado o fiz e assinei. 

José Gon9alves da Fonseca. 
Joseph Sampayo. 

[documento 68, folha 46] 

Termo que [corroído+ 1 palavra] Mor [Joao] de Almeida da Matta de 
[corroído+ 2 palavras] lhe forao dadas de condi~ao. 

Aos vinte e sette dias do mez de mar90 de mil sette centos e quarentae dous, 
por ordem do Exmº Sr. Joao de Abreu de Castelbranco apareceo nesta 
Secretaria do Estado o Sargento Mor J oao de Almeida da Matta, que ten do 
em seu poder duas pessas do Gentío da Terra, para se examinarem, 
sahirao farras no ex ame que se lhe fez, as quaes sao as que se seguem. 
Huma india chamada [Cuiamaco] de nas9ao Boapé de idade ao parecer de 
vinte e dous annos com quatro sinaes da parte direyta, dous [abayxo] do 
canto do olho, outro no meio daface, e outro por cimado queixo, e da parte 
esquerda hum mais avultado do canto da barba. Outra india por nome 
Xarapina de nasi;ao Mariuaca ao parecer de dezasseis annos cor;n hum 
sinal da parte direyta lemitado por baixo da ma9á do rosto, e huma sicatriz 
lemitada na extremidade da pa para a parte do espinha90; as quaes 
ordenou o mesmo Senhor ficasse em poder do <lito Sargento Mor de 
condi~ao por bom tempo de cinco annos, comas obriga9oens que dispoem 
a ley das Missoens, e acabado o <lito tempo serao mandadas para a aldea 
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de Murtigura ou Sumauma; e de como o dito Sargento Mor se obrigou a 
todo o refferido assinou este Termo que eu José Gon9alves da Fonseca 
Secretario do Estado escrevi e assinei. 

José Gon9al ves da Fonseca. 
J oao de Almeida da Matta. 

[documento 69, folha 46v] 

Termo que assinou [corroído+ 1 palavra] da cidade [corroído 5 palavras] 
lhe foi [concedido] de condi9ao. 

Aos trinta dias do mez de man;o de mil sette centos e quarenta e dous, por 
ordem do Ex01º Sr. J oao de Abre u Castelbranco, apareceo nesta Secretaria 
Martinho Lopes, que vindo do Sertao do Rio Negro com seis pessas entre 
ellas aprezentou huma por examinar; e sendo examinada pello Reverendo 
Padre Annibal Mazulani a houve por livre·, para se dar de condi9ao na 
f9rma do estilla, a qual pessa era huma mocetona por nome Florencia de 
idade de vinte e dous annos com sinco sinaes da parte direita, hum em sima 
do queixo, dous por cima da cantareira, hum junto ao hombro, e outro 
junto ao so vaco, todos lemitados, e era da nas9ao Boape; em cu jos termos 
ordenou o mesmo Exmº Sr. a recebes se de condi9ao o di to Martinho Lopes, 
por tempo de cinco annos, para o servir como livre; e acabad~ o refferido 
tempo a entregaría para a aldea de Mortigura ou de Sumauma; e porque 
o di to Martinho Lopes se obrigou ao refferido assiqou este Termo que eu 
José Gon9alves da Fonseca Secretario do Estado escrevi e assinei. 

José Gon9alves da Fonseca. 
Martinhe Lopes. 

[documento 70, folha 47] 

[corroido l linha] como Procurador de suas [corroído] Dona Francisca 
Roza, Dona Manoella Maria Josefa, e Dona Jacinta Lopes de 
Castel branco. 

Aos trez días do mez de abril de mil sette centos e quarenta e dous apareceo 
nesta Secretaria do Estado Celso Vitoria Liz como Procurador de suas 
irmas Dona Francisca Roza, e Dona Manoella Maria Josefa, e Dona 
Jacinta Lopes de Castelbranco e aprezentando o despacho que hureque
rimento destas ordenou o Exmº Sr. General adminillas sem de condi9ao 
vinte trez pessas entre machos e femeas, que seus nomes, idades e sinaes 
sao [corroído] o seguinte. 
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Hum rapagao por no me Bernardo, de nas9ao Aritrini de idade de catorze 
annos com trez sinaes da parte direita dous muí lemitados no pescosso, e 
hu mais avultado no canto da cantareira junto ao hombro, e da parte 
esquerda hu por cima do peito. 

Hum indio Victoriano de nas9ao [sic] de nas9ao [Carijahy], de idade de 
vinte annos pouco mais ou menos, com trez sinaes da parte direita hu na 
face junto a orelha, outro por baixo desta junto ao queixo, e outro no 
hombro, todos lemitados. 

Hum rapaz por no me Manoel de id ad e ao parecer de sette annos de nascao 
Coyoana com dous sinaes da parte direita, hum no pescosso, outro junto 
a cantareíra. 

Hum indio por no me [corroído] de idade de [corroído] e trez annos [pouco] 
mais ou menos de nas9ao [corroído] com hum sinal lemitado da parte 
direita quazi na ma9a do rosto, e outro da parte esquerda corresponden te 
ao canto do nariz, e huma sicatriz abaixo da orelha esquerda no queixo. 

Huma mameluca por nome Joanna de idade de dez annos filha da india 
Victoria na aldea dos Carijois com dous sinaes lemitados da parte direita 
hu na capella do olho, e outro por cima da venta do nariz, e hu da parte 
esquerda na f ante da cabe~a. 

Huma india por nome Helena de idade ao parecer de dezasseis annos de 
nas9ao Mepori com trez sínaes da parte direita, hum artificial da ma9a do 
rosto, huma sicatriz no queixo e hu sinal avultado por cima do peito. 

[documento 71, folha 47v] 

Germana india de idade de doze annos pouco mais ou menos de nas9ao 
Baniba com cinco sinaes da parte direita hum lemitado no canto da 
sobrancelha outro na face, hum na cantareira, e dous junto ao sovaco. 

As quaes pessas assim concedidas pello mesmo Exmº Sr. General as 
pessoas assima refferidas, pello tempo e com as clauzullas do estilla; e 
porque se obrigarao pello seu Procurador ao refferido assinou este Termo 
que eu José Gon9al ves da Fon seca Secretario do Estado ese re vi e assinei . 

José Gon~al ves da Fonseca. 
Celso Victoria Liz de Castellbranco. 

[documento 72, folha 48] 

Termo [corroído 2 linhas] de condi9ao. 
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Aos seis días do mez d abril de mil sette centos quarenta e hum digo [sic] 
quarenta e dous, apareceo nesta Secretaria Miguel de Siqueira Chaves, 
que chegando do Sertao com dezanove pessas [ escravas], entre ellas huma 
india por nome Supy de nas9ao Ariquena de idade de vinte dous annos 
pouco mais ou menos, com trez sinaes da parte direita no osso da 
cantareira, outro ao pé da garganta e outro na face; a qual sendo havida 
de condi<;ao ordenou o Excelentissimo Senhor General, ficasse em seu 
poder para o servir por tempo de cinco annos de condi9ao na forma do 
es tillo, com obriga9ao de que acabado o refferido tempo a entregar para 
huma das aldeas de Mortigura ou Sumauma; e porque o <lito Miguel de 
Siqueira Chaves se obrigou ao refferido assinou este Termo que eu José 
Gonc;alves da Fonseca Secretario do Estado escrevi e assinei . 

José Gonc;alves da Fonseca. 
Miguel Siqueira Cha ves. 

[documento 73, folha 48v] 

Termo que assinou [corro ido 2 linhas] como [corroído] na Fazenda da 
administra9ao do dito Convento. 

Aos dez días do mez de abril de de mil sette centos e quarenta e dous 
chegado da vezita das Missoens o Reverendissimo Padre [corro ido] de 
Nossa Senhora das Merces Frei Joao Pereira de Sa, aprezentou ao 
Ilustrissimo e Excelentissmo Senhor General dezanove pessas entre 
machos e femeas, as quaes achou em aldea de Guatuma feítas no Rio 
Japora contra as leys d~ Sua Magestade por ordem de hum suddito do 
mesmo Comissario chamado Frei Lino José Freire, e para o transporte 
dellas levou prevenido despacho do mesmo Exmº Sr. para poder com ellas 
passar pellas Fortalezas das Amazonas, e registando nellas vinte e huma 
pessas, chegou com as ditas dezanove, dando por contas fugirenlhe as 
duas no Sitio a que chamao Limoeyro; o que examinado pello Ilustrissimo 
e Excelentissimo Senhor Govemador e Ca pitao General, e achando serem 
feítas contra as leys e ordens de Sua Magestade no Río Japora aonde se 
Nao achava Tropa de Resgates, nem procedeu licenc;a na forma do estillo 
para o <lito Freí Lino José Freire as mandar fazer; e attendendo a despeza 
do <lito Reverendissimo Padre Comissario na sua conduc;ao ordenou o 
mesmo Exmº Senhor que as ditas dezanove pessas ficassem de condi<;ao 
como livres no servic;o de alguma das fazendas que administra nesta 
Capitanía o dito Comissario de Nossa Senhora das Merces, com decla
rac;ao que nao seriao em nenhum tempo violentadas, ao di to servic;o, se lhe 
faltasse com o bom trato, doutrina, e pagamento que merecer o seu 
trabalho, e as ditas pessas se declarasse serem livres, e forras, para o todo 
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o tempo uzarem da sua liberdade; e porque as ditas pessas se Nao achavam 
em termos, de se poder saber dellas os non1es, nasc;oens, e idades, por falta 
de interprete, se obrigou [corro idas 3 linhas] Junta de Missoens que se fez 
nesta cidade depois da chegada dos navios da [corro ido] primeira fatura, 
para a dita averiguac;ao da nas9ao, e seus nomes, e se lhe fazer a 
declarac;ao de serem forras, e porque o dito [Comandante] se obrigou a 
todo o refferido assinou este Termo que eu José Gon9alves da Fonseca 
Secretario do Estado escrevi e assinei. 

José Gonc;alves da Fonseca. 
Fellipe da Silva. 
Comandante 

[documento 7 4, f olha 49] 

Termo que assinou o Capitao Severino da Paria, para dar con ta de hum 
Soldado José Monteiro que se achava prezo. 

Aos onze dias do mez de junho de mil sette centos e quarenta e hum por 
ordem do Excelentissimo Senhor Governador e Capitao General, 
apareceo nesta Secretaria Severino de Paria Capitao de Infantaria desta 
prac;a, o qual tendo noticia se achava prezo no Corpo da Guarda hum 
soldado da sua Companhia por nome José Monteiro para da prizao 
celebrar matrimonio por ordem da Justiya Ecleziastica, se.obrigou o di to 
Capitao por este termo adarcontadodito soldado paraorefferido effeito, 
em fé do que se lhe entregou e assinou este Termo que eu José Gonc;alves 
da Fonseca Secretario do Estado o fiz e assinei. 

José Gonc;alves da Fonseca. 
Severino de Paria. 

[documento 75, folha 49v] 

[corroído 3 linhas] 

Aos cinco días do mez de agosto de mil sette centos e quarenta e dous, 
nesta Secretaria do Estado apareceo por ordem do Excelentissimo 
Senhor Governador e Capitao General Guilherme Everton, o qual tendo 
em seu poder hum crioulo mameluco por nome Leandro de idade pouco 
mais ou menos de nove annos cóm hum sinal lemitado na face direita para 
a parte da orelha e por baixo das costellas da mesma parte [sic] parte trez 
sicatrizes juntas de ferida, e huma crioula tambem mameluca chamada 
Ursula de idade de oito annos pouco mais ou menos com dous sinaes 
emparelhados da parte esquerda na fon te por sima do canto da sobrance
lha, e outros dous hum na ponta do osso da cantareira debaixo do 
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pescosso, e outro inclinado a parte direita logo abaixo da mesma 
.cantare ira; os quaes dous crioulos erao filhos da india Anna Maria vinda 
do Sertao do Para de nas9ao Aroam, que mostra ser livre de cativeiro, o 
ficavao tambem sendo os ditas rapaz, e rapariga, e como taes, e por 
correrem risco em poder da dita [sua] may, hum porque poderia o dito 
rapaz ser vendido como escravo, e a rapariga ser dezonesta da ordenou o 
di to Exmº Sr. que este refferidos dous crioulos ficassem em poder do di to 
Gui lherme Everton, para que como li vres, sejao ti dos e hav.idos por taes, 
e o livrar de condic;ao na forma das ordens de Sua Magestade por tempo 
de cinco annos, e porque o dito Guilherme Everton os reconheceo por 
livres de captiveiro, e se obrigou a [corro ido] con ta delles todas as vezes 
que lhe forem pedidos assinou este Termo que eu José Gon9alves da 
Fonseca Secretario do Estado escrevi e assinei. 

[corroído] 
[corroído] 

[documento 76, folha 50] 

[corro ido 3 linhas] 

Aos trez de settembro de mil sette centos e quarenta e does por ordem do 
Exmº Sr. Joao de Abreu de Castelbranco Govemador e Capitao General 
do Estado apareceo nesta Secretaria o Capitao Antonio Gonc;alves, e 
aprezentou quatro pessas do Gentío da Terra, a saber hl;lm mocetao por 
no me Lucas de nas9ao Amaba sem sinal algum da natureza mas sim com 
hum cicatriz quaze por sima do embigo para a parte esquerda, e outra 
abaixo do peito direito varias cecatrizes pellas costas de idade pouco mais 
ou menos de vinte dous huma mocetona do Gentio da Terra da mesma 
nasc;ao por no me Rozaura de idade pouco mais ou menos de dezoito annos 
com dous sin aes ambos das parte direita hum na [ face ], e outro abayxo do 
queixo da parte esquerda outra mocetona [por] nome Narciza de ~as9ao 
[Menoay] de idade pouco mais ou menos de onze annos com dous sinaes 
ambos da parte dirita hum abayxo do olho e outro abayxo do hombro sobre 
o peito e assim mais huma india por nome Gracia de nas9ao J efina de idade 
pouco mais ou menos [entre] cito annos com quatro sinaes todos da parte 
direita dous juntos no pescosso sobre a cantareira e outro limitado , 
abayxo della e outro sobre o hombro e assim outro abayxo da teta [da 
parte] direita as quaes pessas ordenou o <lito Exmº Sr. General fossem 
dadas [de] condi~ao ao dito Capitao Antonio Gon~alves por tempo de 
sinco annos na forma da ordem de Sua Magestade tanto para o trato e 
doutrina como para seu pagamento com declara~ao que findos os dittos 
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sinco annos serem restituidos a aldea de Mortigura ou Samauma e para 
o <lito Capitao Antonio Gon9alves [corroído] com as condi9oes 
refferidas assignou este Termo. E eu José Gonc;alves da Fonseca Secre
tario do Estado [corroído] escrever subscrevi e assinei. 

José Gonc;alves da Fonseca. 
[corro ido] . 

[documento 77, folha 50v] 

Termo [corroído 2 linhas] 

Aos doze días do mez de sete-mbro de mil sette centos e quarenta e dous, 
apareceo nesta Secretaria Joao Quaresma, e por ordem do Exmº Sr. 
Govemador e Capitao General lhe foi entregue huma mocetona por no me 
Cumadarú de nas9ao Baniba de idade de quinze annos pouco mais ou 
menos, com sette sinaes da parte direita hu no nariz, outro na barba, no 
bra90, hu grande no sovaco digo [sic] pescosso, outro assima do hombro, 
assima da pá, e abayxo della, a qual pessa fizera na Tropa de Resgates, 
e nella f oi ha vida por condi9al, e como tal a recebia, e se [ obrigou] por este 
Termo a tratar della na forma do estillo por tempo de cinco annos, findos 
os quaes sera obrigado a restituilla a huma das aldeas de Mortigura, ou 
Sumauma, e por se obrigar ao refferido assinou este Termo que eu José 
Gon9alves da Fonseca Secretario do Estado o fiz. 

José Quaresma. 
José Gon9alves daFonseca. 

[documento sem número, folha 51] 

[corroído] 

[Despacharao as canoas para levarem o v1attco para as aldeas da 
Companhia em 15 de settembro] e sao as seguintes. 

Missoens Cabo das [canoas] 

De Aricara ......... ... ......... ............................... José Francisco [corroído] 

Pirageri ..... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mathias Gomes 
Itacurusa ..................... ............ .... : .. .......... .. Domingos Franco Ferreira 

Abacaxiz ............. ...... ........ .............................. ........... Manoel Pi menta 
Cachoeyra do Rio da Madeira .. .. . .. . . . .. .. . Francisco Dias da [corro ido] 
Tapajos .... ......... ... ...... ... ........... .. .... ..... ... ....... Antonio José de [Pontes] 
Bourari .... .... ......... .... ............ ... ............ ..... ....... .... Domingos [ corroido] 
Tapajos para Descimentes do Japora ......... Antonio Jacinto [corroído] 
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Missao de Sao José .................... ............... ........... Sebastiao [corro ido] 

Mis sao dos J umos ... : .. .. ..... ............... ............. Manoel Pedro [corro ido] 

Arapiuns ..................... .... ... ....... .......... ...... ........ Antonio Correa Nunes 

Mis sao de Santo Ignacio ................ ............. ................ Manoel Ribeiro 

[documento 78, folha 51 v] 

Termo [corroido 2 linhas] 

Aos dezassete dias do mez de settembro de mil sette centos e quarenta e 
dous nesta Secretaria do Estado apareceo Salvador Martins coro huma 
mocetona de nasc;ao Macu de idade de dezoito annos pouco mais ou menos 
sem sinal algum de natureza, e deferidos varios pellas costas da parte 
direita e esquerda, a qual pessa [trouxera] do Rio Negro por examinar, e 
porque de prezente nao havia nesta cidade interprete para este effeito 
ordenou o Ex01º Sr. Governador e Capitao General se depozitasse athé 
haver ocaziao de se examinar, em cujos [termos] tomou conta della 
Manoel Caettano de Tavora para aprezentar a exame todas as vezes que 
para este fim lhe for pedida, [sic] se obrigou por este Termo que assignou. 
E eu José Gonc;alves da Fonseca Secretario do Estado o fiz e'"" assinei. - . ' 

José Gonc;alves da Fonseca. 
Manoel Caetano de Tavora. 

[documento 79, folha 52] 

[corroído 2 linhas] 

Aos dezassete días do mez de settembro de mil sette centos e quarenta e 
dous annos, apareceo nesta Secretaria do Estado Salvador Martins 
Coelho, o qual chegando do Rio Negro com pessas, entre ellas trouxe hua 
rapariga por nome Mapenarfi de nasc;ao Baniba [de] idade de dez annos 
pouco mais ou menos com sinco sinaes da parte [direita] hu grande na 
pon ta da cantareira, outro junto do hombro, outro limitado quazi no meyo 
do peito, e dous na pá e mais trez da parte esquerda, e porque foi ha vida 
de condic;ao pello Padre Missionario da Tropa, e da mesma sorte lhe 
[concedeo] o Exmº Sr. General por tempo de cinco annos, obrigandosse 
nofimdelles arestituillos ahumadas aldeas daRepartic;aodeMurtigura, 
ou Sumauma, e porque o dito Salvador Martins se obrigou ao refferido 
assinou este Termo que eu José Gonc;alves da Fonseca Secretario de 
Estado o fiz e assinei. 

José Gonc;alves da Fonseca. 
Salvador+ OX Martins Coelho. 
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[documento 80, folha 52v] 

[corroído 3 linhas] para se examinarem. 

Aos vinte días do mez de septembro de mil sette centos quarenta e dous 
annos, nesta Secretaria do Estado apareceo o Alferes Manoel Pereira de 
Abreu coro duas pessas huma [pertencente] ao Padre Joao da Silva de 
Aguiar e outra pertencente a Felipe Franco a saber duas indias huma 
pouco mais ou menos de sincoenta e sinco annos e outra de idade de 
secenta e sette annos pouco mais ou menos as quaes pessas vierao aos 
dittos do Río Negro por examinar, e porque de prezente nao havia nesta 
cidade interprete para este effeito ordenou o Ex01º Sr. Governador e 
Capitao General se deportasse the haver ocaziao de se examinarem em 
cu jos termos tomou canta dellas o di to Alferes Manoel Pereira de Abreu 
para aprezentar a exame todas as vezes que para este fim lhe for pedida 
aoque se obrigou por este Termo que assignou. E eu José Gonc;alves da 
Fonseca Secretario-do Estado o fiz escrever e assinei. 

Manoel Pereira de Abreu. 
José Gonc;alves daFonseca. 

[documento 81, folha 53] 

[corroído 3 linhas] 

Aos vinte trez días do mez de settembro de mil sette centos quarenta e 
hum, digo [sic] dous annos nesta Secretaria do Estado aparesseo o 
Thezoureiro dos Defuntos e Alzentes Antonio de Almeida com duas 
pessas pertencentes aos bens do defunto Manoel Homem de Souza a 
saber hua india [ nac;ao] B uau pe de idade que are se u [sic] ser de vinte sette 
annos, e hu mocetao de idade de quinze annos as quaes pessas foras 
remetidas pello Cabo da Tropa de Resgates do Rio Negro Estacio 
Rodrigues por examinar e porque de prezente nao havia nesta cidade 
interprete para este effeito ordenou o Ex010 Sr. Govemador Capitao 
General se depozitasse na mao do mesmo Thezoureiro the ha ver ocasiao 
de se examinarem, em cujos termos tomou canta dellas o dito 
Thezoureiro para as aprezentar a exame todas as vezes que para este fim 
lhe f orem pedidas aoque se obrigou por este Termo que asignou. E eu José 
Gonc;alves da Fonseca Secretario do Estado o fiz escrever e assinei. 

José Gonc;al ves da Fon seca. 
AntoniodeAlmeida. 
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[documento 82, fo Iba 53v] 

[corroído 2 linhas]. 
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Aos vinte e nove días do mez de setembro de mil sette centos e quarenta 
e dous annos nesta cidade de Bellém do Pará, e Secretaria do Estado 
apareceo Femando Vasques Gallego, o qual ha via decido do Serta o do Rio 
Negro e entre outras pessas que trouxefoi humarapariga pornome [Anna] 
de nas9ao Mevana de idade de onze annos pouco mais ou menos com dous 
sinaes da parte direita hum na bart?a, outro no meio do peito, mais cinco 
sinaes da parte esquerda hum assima da sobrancelha, outro no bei90 de 
sima, outro grande junto ao sovaco, outro no ventre e outro assima da pá, 
a qual rapariga foi havida por de [condi9al] pello Missionario da Tropa; 
termos em que ordenou o Exmº Sr. Governador e Capitao General que 
ficasse em poder do dito Fernando Vasques Gallego de condi~al para o 
servir por cinco annos, findos os quaes será obrigado a repolla em huma 
das aldeas de Mortigura ou Sumauma, e porque se obrigou ao refferido 
assinou este termo que eu José Gon9al ves da Fonseca Secretario do 
Estado escrevi e assinei. 

José Gon9al ves da Fonseca. 
Fernandu Vasques Gallego. 

[documento sem número, folha 54] 

1742 

Despacharao para as aldeas do [corroído] os seguintes Canoas Em 2 de 
Outubro 
Missoens Cabos 

Sao Paulo ........................... .. ........................... Joao Baptista da Costa 

Sao Christovao de Inviratiba ............. ...................... Valerio de Lemos 

Santa Th~reza de Tepé ................................. Antonio da Silva Ferreira 

Cumarfi .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. Domingos Fernandes Ramoz 

Carijaires ................. ........................................... Domingos Di as de Sá 

[Mariva] [?] ........ ................................ ....... ... Francisco da Silva Telles 

[documento 83, folha.54v] 

[Termo que asinou José] [corroído] [da Sylva] de hua pessa de condi9al 
que se lhe concedeo por cinco annos. 

Aos trez dias do mez de outubro de mil sette centos e quarenta e dous 
apareceo nesta Secretaria José Simplicio da Sy 1 va ao qual lhe f oi remetida 
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do Sertal do Rio Negro, e Tropa de Resgates que se acha nelle huma 
mocetona de nas9ao Baopé de idade de dezanove annos com quatro 
[ sinaes] grandes da parte di re ita hú na garganta, outro na cantare ira, outro 
assima da pá, e outro abayxo della, [mais] oito da parte esquerda, no 
queixo, ao pé do pescosso, debayxo do sovaco, assima da boca do 
estomago, e dous grandes no toutisso assima da pá, a qual pessa sendo 
julgada por de condi9ao pello Missionario, e Cabo da Tropa, [ordenou] 
o Exmº Sr. General ficasse em poder do dito José Simplicio daSylva, para 
o servir por cinco annos na forma do estillo; e acabados elles ser abrigado 
a entregalla para a aldea de Mortigura; e porque o <lito José Simplicio se 
obrigou ao refferido assinou este Termo que assinou [sic], e eu José 
Gon9alves da Fonseca Secretario do Estado o escrevi e assinei. 

José Gon9alves da Fonseca. 
José Simplicio da Sylva. 

[documento 84, folha 55] · 

[Termo que asinou Caetano Rufino Siabra de duas pessas para se lhe 
entregar para serem examinadas]. 

Aos trez dias do mez de outubro de mil sette centos quarenta e trez, por 
ordem do Exmº Sr. Governador e Capitao General foi chamado a esta 
Secretaria Caetano Rufino Siabra, e por ordem do mesmo Senhor se lhe 
entregarao duas pessas hu rapaz, e huma india vindas da Tropa de 
Resgates para examinar nesta cidade para que o dito Caetano Rufino 
dentro de hu mez com effeito os examine na forma do estillo, e porque se 
obrigou ao refferido assinou este Termo que eu Secretario do Estado 
escrevt. 

Caetano Rufino Ciabra. 

[documento 85, folha 55v] 

[Termo que assinou MarcelJo] [corroído] de trez pessas [corroído+ 2 
palavras] e outro para se examinarem. 

Aos vinte dias do mez de outubro de mil sette centos e quarenta e dous 
nesta Secretaria do Estado apareceo Marcello de Alfaya, que tendo lhe 
chegado do Sertao huma canoa com pessas feítas na Tropa do Rio Negro, 
entre ellas viera! as seguintes. Hum indio de nas~ao Macu de idade de 
trinta e cinco annos com hú sin al da parte direita abayxo da cantareira, e 
huma cicatriz pequena abayxo da fonte, huma india por nome Mavareli 
de nas~ao Macu de idade de trinta annos, com hum rapaz de idade de trez, 
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e huma rapariga de hum anno seus filhos, chamados no baptismo o rapaz 
Joao e a rapariga Izabel. Huma india por nome Cuibeyana de nas<;ao 
Maca de idade de quarenta annos com huma cria sua filha chamada 
Izabel; e assim mais huma certidao de huma india para se examinar, de 
nas¡;ao Baopé de idade de trinta annos, e outra certidao de huma india de 
nas<;ao Maca, hum rapaz de nas<;ao Baopé, e outro rapaz da mesma 
nas¡;ao, todos trez para serem examinados a vista do que ordenou o Ex01º 
Sr. General que as trez pessas ha vidas por de condi<;ao, ficassem em poder 
dedito Marcello Alfaya para o servirem por cinco annos, acabados os 
quaes ser obrigado a restituillos a huma das aldeas da Reparti<;ao, e as 
quatro para examinar ficassem tambero em seu poder para dentro de seis 
mezes aprezentar [corroído 2 linhas] a todo o refferido, assinou este 
Termo que eu José Gon9alves da Fonseca Secretario do Estado escrevi e 
ass1ne1. 

José Gon9alves da Fonseca. 
Marcello de Alfa ya. 

[documento 86, folha 56] 

Termo de fian<;a que assinou Francisco de Mello, para que José de Caria 
aprezente vinte e huma pessa a conferencia dos registos, e huma a 
examinar. 

Aos trez dias do mez de novembro de mil sette centos e quarenta e dous, 
por ordem Exmº Sr. Governador e Capitao General appareceo Francisco 
de Mello e José de Caria nesta Secretaria do Estado, e por elles foi dito a 
mim Secretario abayxo assinado, que de. vinte e huma pessa de que se 
achavao os Registos na Secretaria pertencentes a mayor parte ao dito 
José de Caria, se obrigava a aprezentallas a conferencia comos ditos 
Registos dentro do tempo de hum annos, para lhe poderem ser entregues 
os ditos Registos; e assim mais huma pessa de certidao para se 

[corroído] ha aprezentalla tambero dentro do di to tempo para ser exami
nada na forma do estilla, e porque [corroído l linha] e o dito Francisco de 
Mello [que se declarou afian¡;allo] assinarao este Termo que eu José 
Gon9alves da Fonseca Secretario do Estado o escrevi e assinei. 

José de Cariez. 
José Gon<;alves daFonseca. 
Francisco de Mello da Cruz. 
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[documento 87, folha 56v] 
. 

Aos nove dias do mez de novembro de mil sette centos e quarenta e dous 
annos nesta Secretaria do Estado apareceo J oao Marques que tendo 
llegado do Certal hua canoa com pessas feíta na Tropa de Resgates do Río 
Ne~roentree~las veyohumindiopornomeNeniminidanas9ao Ganhana 
de 1dade de tnnta quatro annos pouco mais ou menos com trez sinais da 
parte dir~ita hu na fon te outro de bayxo do olho e outro atraz da apa mais 
trez lem1tados na ~arte esquerda abayxo do peito e outro assima da pá a 
qual pessa sendo Julgada por de condi9ao pello Missionario e Cabo da 
Tropa ordenou o Ex01º.Sr. General ficasse em poder do di to J oao Marques 
para com elle se servir por tempo de sinco annos na forma do estillo e 
ac~bado~ elles ser obrigado a entregar para a aldea de Mortigura e por que 
o d1to Joao Marque se obrigou assignou este Termo. 

Joao Marques. 

[documento 88, folha 57] 

Termo que [corroído+ 2 palavras] Sylva de duas pessas nao examinadas 
que ficao em seu poder athé serem capazes de poderem ser. 

Aos dezasseis dias do mez de novembro de mil (sette] centos e quarenta 
e dous, por ordem do Exmº Sr. General forao entregues a José Ferreira da 
S7 I va dous rapazes, hum de nas9ao Me vana por no me Aleixo de id ad e de 
01to annos com cinco sinaes da parte direita hú junto ao nariz, [ outro] no 
pes.cosso, outro ao pé delle, outro no peito, outro grande nas costellas, 
ma1~ dous da parte esquerda, hu abayxo do peito e outro abayxo do 
~out1sso; outro rapaz por nome Perigrino da mesam nas9ao Mevana de 
1dade de sette annos com trez sinaes da parte direita, digo (sic] sem sinaes; 
os qu~es rapa~es fez o di to José Ferre ira debayxo da Tropa de que hé Cabo 
Estac1~ Rodrigues, e por se acharem por examinar por falta de interprete, 
e ser a 1dade pouca tomou delles conta, o sobredito para os aprezentar a 
exame todas as vezes que estiver encapazes para este effeito, sem que os 
possa vender, ~ranspassar, ou alienar, e morrendo ou fugindo qualquer 
delles, ser obngado a justificar judicialmente huma e outra couza e 
porque se obrigou a todo o refferido assinou este Termo que eu J~sé 
Gon9~lves da Fonseca Secretario do Estado o fiz e assinei . 

José Gon9alves da Fonseca. 
José Ferreira da Sylva. 
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[documento 89, folha 57v] 

Termo [corroído+ 1 palavra] Antonio [corroído+ 1 palavra] da cidade 
do [Maranhao de trez pessas] de condi9ao, como abayxo se declara. 

Aos doze dias do mez de dezembro de mil sette centos e quarenta e dous 
chegou do Sertao do Rio Negro Antonio Moreira da Costa, o qual entre 
outra pessas com que chegou [ trouxe] trez de condi9ao a saber huma india 
por nome Mayarinau de nas9ao Macu de idade de quarenta e cinco annos, 
com trez sinaes da parte direita, hum no pescosso para traz, e dous nas 
costellas, e outros trez da parte esquerda; hú rapaz por nome Cayari, e 
pello baptismo Salviano de nas9ao Macu de idade de nove annos pouco 
mais ou menos, com dous sinaes da parte direita, hum na testa, e outro no 
sovaco com mais quatro da parte esquerda. E hum mocetao por nome 
Barassari de nas9ao Maca de idade de dezoito annos com huma cicatriz 
da· parte direita no bra90 abayxo do hombro,. mais hu sinal da parte 
esquerda na pa, as quaes trez pessas forao conferidas pello Reverendo 

· Padre Missionario da Tropa por condi9ao, e ordenou o Exmº Sr. General 
ficasse como taes em poder do di to Antonio Moreira da Costa por tempo 
de cinco annos, e acabados que sejao fica abrigado a entregallos para 
huma das aldeas da Reparti9ao; e porque se obrigou a todo o refferido 
assinou este Termo que eu José Gon9alves da Fonseca Secretario do 
Estado escrevi e assinei. 

José Gon9al ves da Fonseca. 
Antonio Moreira da Costa. 

[documento 90, folha 58] 

[corroído 2 linhas] trez pessas de condi9ao como abayxo se declara. 

Aos doze dias do mez de dezembro de mil sette centos e quarenta e dous, 
chegou do Sertao dos Amazonas digo [sic] Rio Negro Antonio More ira da 
Costa o qual entre outras pessas que aprezentou forao trez de condi9ao, 
a saber huma india por no me Umayanau de nas9ao Maco de idade de vinte 
e trez annos com dous sinaes da parte direita hu na barba e outro nas 
costellas, mais trez da parte esquerda, hu junto a face, outro assima da 
cantareira, e outro grande atraz da pá, com huma cria por nome da terra, 
Macavarena, e pello baptismo Roza de idade de dous annos com hu sinal 
da parte direita na pa e assim mais huma rapariga por nome da terra 
Domaritt, e pello b(!ptismo Quiteria de nas9ao Macu de idade de nove 
annos pou~o m~is ou menos, com hu sinal da parte direita do pé do 
pescosso . . ~.s ·,quaes trez pessas forao ha vidas por de co!1di9ao pello 
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Reverendo Padre Missionario da Tropa, e ordenou o Exmº Sr. General 
fossem entregues ao <lito Antonio Moreira da Costa para as ter em seu 
servisso por sinco annos, acabados os quaes ser abrigado a entregallos 
para huma das aldeas da Reparti9ao; e porque se obrigou a todo o reff erido 
assinou este Termo que eu José Gonyalves da Fonseca Secretario do 
Estado escrevi e assinei. 

José Gon9alves da Fons~ca. 
Antonio Moreira da Costa. 

[documento 91, folha S8v] 

[corroído 2 linhas] de trez pertencentes ao preto Gregario. 

Aos dezasseis dias do mez de janeiro de mil sette centos quarenta e trez 
na Secretaria do Estado apareceo Dionizio da Costa, a quem entre outras 
pessas que lhe chegarao do Sertao do Rio Negro foi huma mocetona de 
nas9ao Boape de idade de dezasseis annos, com dous sinaes grandes da 
parte direita hu na bochecha e outro ao pé do pescosso, a _qual por nao vir 
examinada, ordenou o Exmº Sr. General que fic·asse em seu poder até ser 
examinada na forma do estillo para o que se ~brigou o <lito Dionizio da 
Costa por este Termo a aprezentalla para o refferido effeito. E assim mais 
se obrigou tambem por trez pessas por examinar vindos na mesma 
ocaziao, pertencentes ao preto Gregario Gon9alves da Trindade, a saber 
hum rapaz de nas9ao Boape de idade de seis annos, com huma cicatris na 
testa, huma rapariga de nas9ao Macu de idade de onze annos com hu sinal 
da parte direita na testa, e huma rapariga de nas9ao Ariquena de idade de 
seis annos sem sinaes, e da mesma sorte assinou este Termo pella primeira 
pessa e as trez mencionadas para as aprezentar a exame todas as vezes que 
Jhe forem pedidas para este effeito, de que todo assina este Termo que eu 
José Gon9alves da Fonseca Secretario do Estado escrevi e assinei. 

José Gon9alves da Foi:iseca. 
Dionizio da Costa. 

[documento 92, folha 59] 

[corroído 2 linhas} de duas pessas para examinar. 

Aos oito dias do mez de fevereiro de mil sette centos e quarenta e trez, 
appareceo nesta Secretaria Francisco Freire de Almeida, que havendQ 
chegado do Sertao com seis pessas trez dellas escr.avas. duas para· 
examinar, e huma de condis;ao, ordenou o Exmº Sr. General que esta 
ficasse em seu poder com as clauzulas .abayxo declaradas, e tambem as 
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que vem para examinar, que huma, e outras sao na forma seguinte constao 
as que se hao de examinar hum mocetao de nas9ao Boapé de idade de 
dezoito annos com cinco sinaes da parte direita hu assima da cantare ira, 
outro no peito, e trez ao pé do pescosso para traz, mas trez da parte 
esquerda; hu abayxo do peito outro no so vaco, e outro assima da pa. Hun1a 
rapariga de nas9ao Boape de idade de nove annos com hu sinal da parte 
esquerda, no bra90, já baptizada, e por no me Anna, as quaes duas pessas 
ficavao em poder do <lito Francisco Freire de Almeida para serem 
examinadas todas as vezes que houvesse interprete, e para este effeito as 
aprezentaria todas as vezes que lhe fossem pedidas; e constava a de 
condi9ao de hu rapaz por nome Germano de nas9ao Mevana de idade de 
doze annos com dous sinaes da parte direita hu grande no peito, e outro 
le1nitado nas costas, mais hu lemitado da parte esquerda no pescosso para 
traz, e ordenou o <lito Senhor o possuisse na forma das ordens de Sua 
Magestade por tempo de cinco anuos, acabados os quaes será abrigado a 
entre gallos em huma das aldeas de Mortigura ou Sumauma, e porque se 
obrigou ao reff erido assinou este Termo que assignou. E eu José Gon9al
ves da Fonseca Secretario do Estado o [fiz]. 

Francisco Freitas de Almeida. 
José [corroído]. 

[documento 92, f olha 59v] 

Digo eu Germano de Moraes Bithencourt que he verdade que o indio 
J oseph da nas9ao Mora he livre, e como tal pode asistir donde Jhe parecer 
e foso esta declara9ao para o tal tempo nal poder ter achado contra elle, 
para obrigar a servidao e por ordem do Escelentissimo Senhor Governa.., 
dor fiz este Termo em que assigney. Bellém do Para 20 de fevereiro de 
1743. 

Germano de Moraes Bithencourt. 

[documento 93, folha 59v] 

Termo que assinou Domingos Rodrigues Lima de hum rapaz por nome 
Xavier, para se conservar em seu poder como livre. 

Aos dezoito di as do mez de mar~o de mil sette centos e quarenta e trez nest 
Secretariado Estado apareceo Domingos Rodrigues Lima morador nesta 
cidade do Pará, que tendo em seu poder hum rapaz por nome Xavier de 
idade de dezoito annos pouco mais ou menos com trez sinaes da parte 
di re ita hum grande junto a face, outro abayxo da orelha para traz, e outro 
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na mes1na dereitura no pescosso, maes da mesn1a parte dous limitados no 
lagarto do bra90, e outro [corroído+ 1 palavra] do sovaco; maes da parte 
esquerda [corroído 3 linhas] livre izento de cativeiro, se offerecio a 
conservallo em seu poder como de condi9ao, e dar delle conta a todo o 
tempo que lhe f os se pedido, aoque defferido o Ex mo Sr. General na fonna 
que requería assinou o di to Domingos Rodrigues Li1na este Termo pello 
qual se obrigou a todo o refferido, como tambem de nao impedir o <lito 
rapaz em todo o tempo que quizesse ver sua liberdade de que eu José 
Gon9al ves da Fonseca Secretario do Estado o fiz este Termo. 

Domingos Rodrigues Lima. 
José Gon9alves da Fonseca. 

[documento 94, folha 60] 

Termo que assinou Joao Paulo da Costa da cidade do Maranhao de duas 
pessas huma por examinar, e outra de condi9ao. 

Aos trintadias do mezde mar90 de mil sette centos e quarentae trez nesta 
Secretaria do Estado apareceo J oao Paulo da Costa que havendo chegado 
do Sertao do Rio Negro com pessas, entre ellas trouxe duas para 
examinar, a saber. Hum rapazjá moribundo de idade de cinco annos por 
no me Estevao e sem sinaes, que por de menor idade, e incapaz de exame 
determinou o Padre examinador Anibal [Mazulanijulgallo decondi~aoe 
huma rapariga] [corroído 3 lin has] depozi to com poder do di to J oao Paulo 
Ferreira para que instruida na lingoa Geral digo [sic] do <lito Joao Paulo 
da Costa, para que instruida na lingoa Geral a aprezentar exame, e assim 
o determinou o Exmº Sr. Governador e Ca pitao General, como tambem que 
o <lito rapaz o servisse de condi9ao por tempo de sinco annos, que 
principiao do tempo em que tivesse idade competente, e escapando da 
morte, e porque o dito Joao Paulo da Costa se obrigou a todo refferido 
assinou este Termo que eu José Gon~alves da Fonseca Secretario do 
Estado escrevi e assinei. 

José Gon9alves da Fonseca. 
Joao Paulo da Costa. 

[documento 95, f olha 60v] 

Termo que assinou Pedro Antonio Jaques, para mostrar os registos, e oito 
pessas que vendeo no Gurupá, e assima <leste Destrito; e assim mais 
Documento por onde conste que ficarao na Fortaleza do Rio Negro e 
Pauxis nove pessas moribundas pertencentes a Fernando Rodrigues 
Passos. 
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Ao primeiro diado mez de abril de mil sette centos quarenta e trez nesta 
Secretaria do Estado por ordem do Exmº [Sr. Governador e Capitao 
General do Estado apareceo Pedro] [corroído+ 6 palavras] das Amazonas 
[com quarenta e oito pessas de que vendeo] no caminho [quatorze], 
ordenou o mismo Senhor que se obrigasse a aprezentar os Registos de oito 
pessas vendidas trez a Francisco dos Santos, e cinco a Estevao Cardozo, 
como tambero os mesmos pessas, por ha ver aprezentado os Registos das 
seis que vendeo aos genros dos <lito Francisco dos Santos, que completao 
o numero dos quatorze mencionados de que·pagou já de todos os direitos 
a Sua Magestade e que fizesse dentro de nove mezes a dita aprezenta~ao, 
como tambero certidao ou documento certo por onde conste em como na 
Fortaleza do Rio Negro ficarao trez pessas e huma cria, e na dos Pauxis 
quatro e huma cria, cujos Registos ficao na [folha 61] Secretaria do 
Estado, e pertencente as ditas pessas que fazem o numero de nove a 
Francisco Rodrigues Passos, que ve.yo na mesma canoa; e diz as deyxou 
ficar por moribundas, aprezentando tambero as que escapassem, dentro 
de hum anno; e assim mais se obrigasse a aprezentar a ex ame nesta cidade 
nove pessas que vierao por examinar, e porque o <lito Pedro Antonio se 
obrigou a tudo o refferido, como tambero seu irmao Francisco da Costa · 
como seu fiador assinarao este Termo, com pena de que faltando ao 
disposto nelle se proceder contra elles na forma das ordens de Sua 
Magestade e como o mesmo Exm0 Sr. General determinar de que tudo fiz 
este Termo. Eu José Gon~alves da Fonseca Secretario do Estado que o . . 
ass1ne1. 

Francisco da Costa. 
José Gon~alves da Fonseca. 
Pedro Antonio. 

[documento 97, folha 61 v] 

Aos dez dias do mez de abril de mil sette centos quarenta e [trez] nesta 
• 

Secretaria do Estado por ordem do Exmº Sr. Governador e Capitao 
General do Estado aparesseo Angelico de Barros Gon9alves, que ha vendo 
chegado do Certao duas pessas para se examinarem pertencentes ao 
Reverendo Conego Antonio Francisco de Potefliz feítos debayxo da 
Tropa de Resgates por con ta de Felliz das Neves, a cu jo exame se obrigou 
o di to Angelico de Barros Gon~alves para aprezentar as ditas duas pessas 
todas as vezes que lhe f orem pedidas, e porque se obrigou as reff erido 
asignou este Termo que eu Jose Gon~alves da Fonseca Secretario do 
Estado o escrevi e assinei. 
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José Gon~alves da Fonseca. 
Angellico de Barros Gon~alves. 

[documento 98, folha 61 v] 

85 

Termo que asigno u J ose Martinz por seis pessas de condi~ao e trez pessas . 
para examinar. 

Aos quinze dias do mez de abril de mil sette centos quarenta e trez por 
ordem do nm0 e Exmº Sr. Governador e Capitao General apareceo nesta 
Secretaria Manoel Martins Tavora, que ha vendo decido do Certao entre 
as pessas que veyo trouxe seis de condi9ao a saber dous indios, hum rapaz, 
hua mocetona e duas raparigas que forao havidos de condi~ao pello 
Missionario da Tropa, as quaes pessas o Exmº Sr. General lhe concedeo 
na forma das ordens de Sua Magestade por [tempo de sinco annos] 
[corroído+ 1 palavra] fica obrigado a aprezentallos [corroído+ 1 palavra] 
serem remetidas a aldeya de Mortigura ou Sumauma, e asim trez pessas 
para examinar, que sao trez raparigas de nas~ao Boapé, se obrigou por 
este Termo aprezentar hua e outros todas as vezes que lhe forem pedidas 
em fé de que asignou este Termo que eu José Gon~alves da Fonseca 
Secretario do Estado fiz escrever, sobscrevi e assinei. 

José Gon9alves daFonseca. 
Manoel Martins de Tavora. 

[documento 99, folha 62] 

Termo que assinou Domingos Ribeiro da Costa, porque se obriga a 
seguran~a do Sargento Mor Manoel da Syl va Pereira, emqualquer prizao 
que se lhe assinar. 

Aos quinze dias do mez de abril de mil sette centos e quarenta e trez 
apareceo nesta Secretaria Domingos Ribeiro da Costa morador nesta 
cidade, e que nella vive de seu negocio, pessoa por mim Secretario abayxo 
assinado conhecida, e pellas testemunhas ao <liante [no meadas], e por elle 
[foi] [corroído+ 3 palavras] Secretaria, que [elle por ser livre e esponta
neamente] se offerecia, e obrigou em toda forma que [possivel] fosse; a 
pessoa do Sargento Mor Manoel da Sylva Pereira, para de qualquer 
prizao que lhe fosse assinada nesta cidade do Para a dar conta delle, em 
tal forma, que acontecendo faltar ao di to Sargento Mor da dita prizao ficar 
elle <lito Domingos Ribeiro da Costa obrigado a ser remetido em seu lugar 
para o Limoeyro da cidade de Lisboa. 
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[documento 100, folha 62v] 

Na mesma forma que devia ser remetido o di to Sargento Mor pella ordem 
de Sua Magestade que ha para este effeito; e que fazia a dita fianc;a por 
todo o tempo em que o Exmº Sr. Joao de Abreu de Castelbranco 
Governador e Ca pitao General do Estado se achasse auzente na Capitania 
do Maranhao para onde se achava de partida, e por ordem do mesmo Exmº 
Sr. Governador e Capitao General admiti eu <lito Secretario abayxo 
no meado a fazer este Termo ao di to Domingos Ribeiro da ~osta perante 
as testemunhas o Capitao Mathias Paes de Albuquerque, o Ajudante 
Francisco Dourado, e Antonio Jose Leal, que todos assinarao como <lito 
Domingos Ribeiro da Costa. E eu José Gon9alves daFonseca Secretario 
do Estado fi z este termo e o assinei. 

José Gon9alves da Fonseca. 
Domingos Ribeiro da Costa. 

como testemunha .......... ........................ Mathias Paes de Albuquerque. 

como testemunha ........ .. ... ....................... ... ............. Francisco Dourado. 

[documento 101, folha 63] 

Aos [dezassete] [corroído] do mez de setembro de mil sette centos e 
quarenta e trez, apareceo nesta Secretaria Francisco Pereira Liarte 
morador nesta cidade, e disse que elle se offerecia por fiador de Bernarda 
Pereira para esta ter em seu servi90 hum rapaz por nome Ponsiano filho 
da india livre Severina, que por despacho do Exmº Sr. General de 7 de 
julho do prezente anno lhe concede a dita Bernarda Pereira de condi9ao 
de cinco annos; e para que acabados elles desse conta do <lito rapaz, se 
obrigou por ella dita Bernarda Pereira o <lito Francisco Pereira Liarte 
com declara9ao, que morrendo, ou fugindo o dito rapaz, justifica~ 
judicialmente huma e outra couza; e porque o dito fiador se obrigou ao 
refferido assinou este Termo que eu José Gonc;alves da Fonseca Secre
tario do Estado escrevi e assinei. 

José Gon9al ves da Fonseca. 
Francisco Pereira Liarte. 

[documento 102, folha 64] 

1743 

Canoas que despacharao para as Missoens do Carmo : 

Em 24 de Outubro 
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Para a Missao de Nossa 
Senhora do Rosario dos Manaos ........................ Cabo Domingos José 

Missao de Santo Angel o. ..... ................... Domingos Fernandes Ramos 

Santo Eliseu de Marivá .. ........ .. .... ... ............. Fernando da Silva Telles 

Santa Maria Magdalena.... .................... Frei Aleixo de Santo Antonio 
e nao leva Cabo. 

Em 31 de Outubro 

Missao de Santa Ritta dos Carajais ...... ....... Cabo Mathias [corroído] 

Santo Elias do Jahú ..... ..... ..... .. .... ............ ..... Antonio Simóes da Maya 

Sáo Paulo ... ..... ... ..... ............... .... ............. ... .. ... Joao Baptista da Costa 
Antonio Pires dos Santos 

Santa Roza de Lima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J oao Rodrigues Lima 

Santa Anna do Coari .... ................................ o mulato Amaro servo do 
Padre Freí [Mauricio] 

Santo Alberto de Aracary ........ .............................. ... Joal de Mesquita 

Sao Christovao de Inviatura... .. . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . .... ... . ... . ... Diogo Marques 

Santa Thereza de Tepé ............. ............... Aleixo Fernandes Rodrigues 

[documento sem número, folha 64v] 

Companhia de Jesus 

Missoens Cabos 

Samauma ..... .. .... ..... ....... ...... ...... Cabo Antonio de Paria de [Oliveira] 

Araticfi . .. ... .. . ....... ..... ...... .... .. . . ... . . .. .. ... . . . Antonio Henriques [Campos] 

[Guanearú] ......... ..... ............................... Antonio Francisco de Aguiar 

[Arucara] ...................................................... Manoel Ribeiro da Costa 

Ita Curusa .... ..... ... ..................................... Domingos Francisco Terra 
p· . " . 1ragu1r1 .......... ...... ..... ...... ...... ..... .............................. .. Math1as Gomes 

Aricará ........ .......... .. ........................ ........... J ose Francisco de Andrade 

Borary ..... ........ .... ..... ..... ........ ..... .. .... ... ............. .... ... Domingos Re bello 

Topajos .. ............ ....... ...... ... ..... ...... .... .............. Antonio Jose de Pontes 
A . A . C rap1uny ........... ... .... ...... ... ... .. ...... ... ................ ... ..... .... nton10 orrea 

Sao Jose ........ ...................... .. .......... .. ... .. .. .. .. ..... .. Jose Rodrigues Lima 

Santo Ignacio ... ..... ... ......... ... .... .. ........... ........... J ose da Costa Bacellar 
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Abacaxy ....................................................... . Francisco Dias da Costa 

Caxoeyra ................ ................................................ José de Magalhaes 

Collegio do Pará .... . .... .. . ......... ...... .. ....... ... ...... .. ......... Gaspar da Costa 

Segunda do Mesmo .. .. . .... . .. .. .. .. ... . . .. .. .. .. .. .. .. . .. ...... . . .. . Manoel da Costa 

Collegio do Maranhao.... .... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. ..... .. .. Belchior Henriques 

18 Collegio da Vegia.. ... .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. Antonio J ose Delgado 

[documento 103, folha 65] 

[corroído+ 3 palavras] [Baptista] Mach~do [de duas pessas que leva] 
para o Maranhao para la se examinare1n, e pagar os direytos. 

Aos quinze dias do mez de novembro de mil sette centos e qúarenta e trez, 
por ordem do Exmº Sr. Governador e Capitao General apareceo óes~a 
Secretaria Joao Baptista Machado, o qual houve duas pessas do Rio 
J aporá, que pornal ha ver lingoa interprete nesta cidade, ordenou o mesmo 
Senhor as levasse para o Maranhao para la serem examinados, e sahindo 
escravos pagar os direytos dellas e ditas pessas sao hum mocetao de vinte 
quatro annos pouco maes ou menos coxo de huma perna, e hum rapaz de 
sette annos com hua sicatriz lemitada no canto do olho direito; e porque 
o dito Joal Baptista Machado se obrigou aaprezentar as ditas duas pessas 
no Maranhao para o effeito refferido, deu fiant;a aos direitos na Faze.nda 
Real dos Resgates e assinou este Termo, que eu José G-0n9alves da 
Fonseca Secretario do Estado escrevi e assinei. 

José Gon9alves da Fonseca. 
Joao Baptista Machado. 

[documento sem número, folha 65v] 

Termo [corroído+ 3 palavras] Pinto [corroído] hum [indio livre que tem 
em seu poder]. 

Aos sette días do mez de dezembro de mil sette centos e quarenta e trez 
nesta Secretaria do Estado, por ordem do Exmº Sr. Governador Capitao 
General do Estado apareceo Caetano Correa Pinto, o qual tinha em seu 
poder hum indio apanhado no Sertao do Japorá por Domingos [corroído], 
e como assim Iivre, e izentó de cativeiro chamado Antonio de idade de 
quatorze annos pouco mais ou menos, com o bei90 debaixo furado, e 
ordenou o dito Exmº Sr. General que o indio refferido se conservasse em 
poder do dito Caetano Correa Pinto, para o servir enquanto o dito indio 
quizer, e que auzentandosse desta Capitanía, seria abrigado a entregallo ·. 
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nesta aldea de Murtigura e, que de nenhuma sorteo pudesse levar para 
forado <lito destrito; e por que se obrigou ao refferido assinou este termo , 
que eu José Gont;alves da Fonseca Secretario do Estado que o escrevi e 
ass1nei. 

José Gonc;alves da Fonseca. 
Caetano Correa Pinto. 

[documento 104,folha66] 

[corroído 3 linhas] • 

Aos quatro dias do mez de fevereiro de mil sette centos e quarenta e quatro 
nesta Secretaria do Estado [por] ordem do Exmº Sr. Governador e Capitao 
General do Estado [apareceo] Manoel Alves Roza o qual tinha em seu 
poder sinco pessas as quaes lhe tinhao vindo do Certao da Tropa de 
Resgates sem exame, para se examinarem se obriga elle dito a dar conta 
dellas todas as vezes que chegar a esta cidade o Reverendo Padre Anibal 
Mazolany o qual se acha fora da terra, as quaes pessas s~o trez indias, hu 
indio, e hu rapaz; e porque se obrigou ao refferido assignou este Termo 
que eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado que 
o escrevy e asstney. 

Manoel Al ves Roza. 

[documento sem número, folha 66] 

Termo que assinou o Sargento Mor Domingos Pereira. 

Aos vinte seis dias do mez de fevereiro de mil sette centos e quarenta e 
quatro, por ordem do Exmº Sr. Governador e Capitao General do Estado, 
apareceo nesta Secretaria para lhe ser entregue huma india de nas9ao 
Cuyari de idade pouco mais ou menos de quarentaannos com dous sinaes 
juntos lemitados em sima do peito direito, e da mesma parte [ outro] abaixo 
do sovaco o qual havia comprado hú escravo do dito Domingos Pereira 
[ corrQído 3 linhas] aprezentada, a ex ame nesta cidade e levada [corroído] 
para o Marajo aonde foy vendida, veyo na escolta para o Corpo da 
Guarda, donde por ordem do Exmº Sr. General foy entregue ao dito 
Domingos Pereira para dar della conta todas as vezes que lhe for pedido 
para della se dipor na forma das ordens de Sua Magestade e porque se 
obrigou ao refferido assignou este termo que eu José Gon~alves da 
Fonseca Secretario do Estado escrevi e assinei. 

José Gon~alves da Fonseca. 
Domingos Pereira Lima. 
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[documento 105, folha 66v] 

Termo que assinarao as pessoas abaixo assinadas das pessas de que no 
mesmo Termo se faz men~ao. 

Aos quatorze dias do mez de abril de mil sette centos e quarenta e quatro, 
nesta Secretaria por ordem do Ex01º Sr. Governador e Ca pitao General do 
Estado, aparecerao nesta Secretaria o Capitao Antonio Rodrigues 
Martins o Ajudante Francisco Dourado, e Domingos [José] aos quaes 
[chegando ao primeiro vinte e trez pessas, e] [corroído 3 linhas] 
[ chegaráo] da Tropa de Resgates do Rio Negro onde por nal estar o 
Reverendo Padre Missionario chegarao todas por examinar, termos em 
que [ordeno u] o mesmo Ex01º Sr. General que as pessas assima declaradas 
as conservassem em seu poder até Ihe serem pedidas para o exame que 
dellas se de ve fazer, com condi~ao que vendendo ou alheando al gua das 
ditas [documento 106, folha 67] pessas sem o refferido exame, se proceder 
contra elles com as penas cominadas aos que fazem pessas contra a ley, 
e por que todos prometerao cumprir e guardar este Termo com as penas 
nelle cominadas o assinarao. E eu José Gon~alves da Fon seca Secretario 
do Estado o escrevi e assinei. 

José Gon~alves da Fonseca. 
Francisco Dourado. 
DomingosJoseph. 
Antonio Rodrigues Martins. 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento sem número, folha 67v] 

[corroído 3 linhas] 

Aos trinta días do mez de mayo de mil sette centos quarenta e quatro, nesta 
Secretaria por ordem do Ex01º Sr. Governador e Capitao General do 
Estado, apareceo nesta Secretaria do Estado o Capitao Antonio 
Rodrigues Martins ao qual tinha chegado duas pessas da Tropa de 
Resgates ambas por examinar, por nao estar prezente o [Reverendo] 
Padre Missionario termo em que ordenou o mesmo Ex010 Sr. General que 
as duas pessas conservasse em seu poder the [ serem] pedidas para ex ame, 
que deJlas se de ve fazer, com condi~al que vendendo ou alheando algua 
das ditas pessas sem o [refferido] exame se procedera contra elle comas 
pennas caminadas aos que fazem pessas contra as leys; e porque prometeo 
cumprir e guardar este termo comas pennas nelJe caminadas asignou e 
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eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado escrevy 
e ass1ney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Antonio Rodrigues Martins. 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento 107, folha 67v] 

Termo que asignou Manoel Francisco Rocha, pello Padre Mestre Escolla 
Joao Alves de seis pessas que lhe vierao da Tropa de Resgates. 

Aos trinta dias do mez de mayo de mil sette centos e quarenta e quatro 
nesta Secretaria por ordem do Ex mo Sr. Governador e Capitao General do 
Estado apareceo nesta Secretaria Manoel Francisco Rocha, e por elle f oi 
<lito se obrigava pellas seis pessas, [que] tinhao vindo da Tropa de 
Resgates, ao Reverendo Padre Mestre [Escolla] sem exame, por se nal 
achar no arrayal o Padre Missionario termos em que ordenou o mesmo 
Ex010 Sr. General que as seis pessas refferidas conservasse elle fiador em 
seu poder the [lhe serem pedidas para exame que nellas se deve fazer] 
[corroído 3 1 in has] [prometeo] cu m pri re guardar este termo comas penas 
nelle cominadas asignou. E eu Mathias Paes de Albuquerque Official da 
Secretaria do Estado o escrevy e asigne y. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Manoel Francisco Rocha. 

[documento 108, folha 68] 

Termo que asigna o Capitao Ignacio Coelho Ramos e Saá de trinta e hua 
pessa que veio da Tropa de Resgates, como Thezoureiro da Fazenda aos 
defuntos e alzentes. 

Ao primeiro diado mez de julho de mil sette centos e quarenta e quatro 
nesta Secretaria por ordem do Ex01º Sr. Governador e Ca pitao General do 
Estado apareceo o Capitao Ignacio Coelho Ramos e Saá como The
zoureiro da Fazenda dos defuntos e alzentes, a tomar conta de trinta e hua 
pessas que tinhao vindo da Tropa de Resgates do Río Negro, a saber vinte 
sette pertencentes ao defunto o Reverendo Padre JoaquimLeytao, seis ao 
defunto Augostinho Furtado, e duas ao defunto Manoel Jose que todas 
f azem a refferida quantia de trinta e hua, e porque as taes pessas nal tinhao 
vindo com registos por auzencia do Reverendo Padre Missionario termos 
em que ordenou o mesmo Exmº Sr. General que as pessas refferidas 
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conservasse elle Thezoureiro em seu poder the lhe serem pedidas, para o 
ex ame que nellas se de ve fazer com condic;al que vendendo ou albeando 
algua dellas sem o refferido exame se procedera contra elle comas penas 
caminadas aos que fazem pessas contra as leys; e porque [prometeo] 
cumprire guardar este termocom as penas nellecominadas asignou. Eeu 
Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado escrevy e 
ass1gney. 

Ignacio Coelho Ramos. 
Mathias Paes de Albuquerque. 

[documento sem número, folha 68v] 

[corroído + 2 linhas] 

Aos quatro dias do mez de julho de mil sette centos e quarenta e quatro por 
ordem do nmo e Exmº Sr. Governador e Capitao General do Estado, 
apareceo nesta Secretaria Theotonio da Silva o qual tinha descido da 
Tropa de Resgates do Río Negro de que he Cabo o Capitao Estacio 
Rodrigues e entre as pessas com que [ veyo] trouxe sinco, e hua cria de 
condic;ao a saber// Hua india [chamada] Gueruby de nas9ao Boaupe /1 
outra india chamada Pananifi de nasc;ao Biaquena com hua filha de trez 
annos por nome Eufrazia /1 Hua mocetona chamada Mavinacarfi de 
nasc;ao [Ipabaquena] /1 Hum rapaz chamado Manafi de .nasc;ao Baniva// 
Huma rapariga chamada Camuyaua de nascao Pariene //as quaes pessas 
forao ha vidas de condic;al [sic] pello Reverendo Padre Missionario da 
Tropa e cabo dellas, e coma mesma condic;al foy servido o nmo e Exmº Sr. 
General concederlhe na forma das ordens de Sua Magestade por tempo de 
sinco annos, e. completos estes fica obrigado o di to Theotonio da Silva a 
aprezentallos para serem remetidos a aldea de Mortigura ou Samauma, e 
de como asim se obrigou asignou este Termo que eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria do Estado o escrevy e asigney. 

Theotonio da Silva. 
Mathias Paes de Albuquerque. 

[documento 109, folha 68v] 

Termo que asignou Angelico de Barros pello mameluco Eugenio da 
Cunha. 

Aos sinco días do mez de junho de mil sette centos e quarenta e quatro 
annos nesta Secretaria por ordem do nmo e Exmo Sr. Governador e Capitao 
General do Estado apareceo Angelico de Barros e por elle foy <lito se 
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obrigava pello rapaz, que tinha trazido da Tropa Eugenio da Cunha sem 
exame, termos em que ordenou o Exmº Sr. General, que o rapaz refferido 
se conservasse elle [fiador] em seu poder the lhe ser pedido para o exame 
que ne lle se de ve fazer, de condic;al que vendendo ou albeando o di to rapaz 
[sem o refferido] [corroído 3 linhas] [comigo] e eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria do Estado o fiz. 

Angelico de Barros. 
Mathias Paes de Albuquerque. 

[documento 110, folha 69] 

Termo que asignou o Ajudante Joal dos Santos de dez pessas para as 
aprezentar ao exame. 

Aos dez dias do mez de junho de mil sette centos e quarenta e quatro nesta 
Secretaria por ordem do nm0 e Exmº Sr. Governador e Capitao General do 
EstadoapareceooAjudanteJoaldosSantos,eporellefoyditoseobrigava 
a dar conta de dez pessas que tinha trazido da Tropa de Resgates, sem 
exame a saber// Dous indios// Duas indias// Dous Capitarizes // Trez 
rapazes // Hua rapariga //Termos em que ordenou o mesmo Exm0 Sr. 
General que as dez pessas reff eridas se conservasse elle di to J oao dos 
Santos em seu poder the lhe serem pedidas para o exame que nellas se de ve 
fazer com con di e; al que venden do ou alheando al gua das ditas pessas sem 
o refferido exame se procedera contra elle com as penas cominadas aos 
que fazem pessas contra as leys; e porque prometeo cumprir e guardar este 
Termo asignou comigo. E eu Mathias Paes de Albuquerque Official da 
Secretaria do Estado o fiz. 

Joao dos Santos. 
Mathias Paes de Albuquerque. 

[documento sem número, folha 69] 

Termo que asignou o Ajudante Joao dos Santos por quatro pessas de 
condic;ao que trouxe da Tropa de Resgates. 

Aos dez di as do mez de junho de mil sette centos e quarenta e quatro nesta 
Secretaria por ordem do IJmo e Exmº Sr. Governador e Capitao General do 
Estado apareceo o Ajudante J oal dos Santos o qual tinha descido da Tropa 
de Resgates do Río Negro do que he Cabo o Capitao Estacio Rodrigues 
e entre as pessas com que veyo trouxe quatro pessas de condi9ao a saber 
11 Dous mocetoes /1 Hua india /1 digo os mocetües hum chamado [corroído 
3 linhas] havia de condi~ao [corroído+ l palavra] Padre [Missionario da 
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Tropa] [corroído] dellaecom a mes~acondi<rao foy servido o Il010 eEx01º 
Sr. General concederlhe na forma das ordens de Sua Magestade por 
[tempo] de sinco annos, e completos estes fica abrigado o dito Joao dos 
Santos a aprezentallas para serem remetidas a aldea dos Mortigura ou 
Sama u ma, e de como as si m se obrigou asigno u este Termo que eu Mathias 
Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado o escrevy e assiney. 

Joao dos Santos. 
Mathias Paes de Albuquerque. 

[documento 111, folha 69v] 

Termo que assinou o Sargento Mor Claudia Antonio de Almeida pella 
Sen hora Dona Phel i pa e Senhora Dona Thereza. 

Aos dez diado mez de junho de mil sette centos e quarenta e quatro por 
ordern do nmo e Ex010 Sr. Joao de Abreu de Castelbranco apareceo nesta 
Secretaria o Sargento Mor Claudio Antonio de Almeida para tomar 
entregue de duas pessas forras vindas da Tropa de Resgates, que o dito 
Senhor rnandou se lhe entregassem para elle a dar a Dona Phel i pa e Dona 
Thereza as quaes sao seguintes. Hua india chamada Jumainá de nas<rao 
Variquena de idade de trinta annos corn quatro sinaes da parte direyta hu 
junto a orelha, outro no pescosso outro ao pé delle, e outro atraz da aya; 
rnais seis da parte esquerda hum abaixo da fonte outro no nariz outro na 
barba dous no ventre. 

[documento 112, folha 69v] 

Termo que asinou o Sargento Mor Claudic Antonio de Alrneida pella 
Sen hora Dona Thereza Francisca Xavier. 

Aos dez dias do mez de junho de mil sette centos e quarenta e quatro por 
ordem do Jl'nº e Ex010 Sr. Joao de Abreu Castelbranco Governador e 
Capitao General do Estado apareceo nesta Secretaria o Sargento Mor 
Claudia Antonio de Almeida a tomar conta de hua rapariga por nome 
Roza, por ser ja baptizada de nas9ao [Ban i va] de id ad e de [ oi to annos que 
tinha vindo da Tropa de Resgates] [corroído +4 palavras] Ilmº eExmº [Sr. 
General concedella a Dona Thereza Francisca] [corroído] [de Carvalho 
para] [corroído] [forra se servir corn ella] pagandolhe o seu Cellario na 
[forma] da ordens de Sua Magestade, e sera obrigada a vestilla e a 
[doutrinalla como christá], e nao sera metida em inventarios nem sera 
tratada como escrava; e sendo cazo que em algum tempo se ja maltratada, 
poderá requerer para ser posta ern outra [corroído] que melhor lhe pareser 
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ou aldea que escolher, e de como [asim] se obrigou a cumprir e guardar 
todo o contheudo neste Termo asignou aquí comigo e eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria do Estado o fiz . 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Claudio Antonio de Almeida. 

[documento 113, folha 70] 

Termo que asigna o Sargento Mor Claudio Antonio de Almeida pella 
Senhora Dona Phelipa. 

Aos dez dias do mez de junho de mil sette centos quarenta e quatro por 
ordem do Il010 e Exmº Sr. Joao de Abreu de Castelbranco Governador e 
Capitao Genertal do Estado apareceo nesta Secretaria o Sargento Mor 
Claudia Antonio de Almeida a tomar conta de hua india chamada 
Jumayná de nas9ao V Ariquena de idade de trinta annos que tinha vindo 
da Tropa de Resgates a qual hera forra, e foi servido o dito Il010 e Exmº Sr. 
General conceder a Dona Phelipa Margarida de Nazaré para como forra 
se servir com ella pagandolhe o seu Cellario, na forma das ordens de Sua 
Magestade, e sera o brigada a vestilla e a [ doutrinalla], para ser baptizada, 
e nal sera metida em [inventario], nem sera tratada como escra va, e sen do 
cazo que em algum tempo seja maltratada podera requerer_para ser posta 
em outra parte que melhor lhe paresser ou aldea que escolher, e de corno 
asim se obrigou acumprire guardar todo o contheudo neste Termo asinou 
[aquí comigo e eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretariado 
Estado o fiz]. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Claudia Antonio de Almeida. 

[documento 114, folha 70v] 

Termo que asinou o Procurador dos indios Joao Pinheiro de Amorim de 
duas pessas nao examinadas de Sua Magestade. 

Aos vinte dias do mez de junho de mil sette centos quarenta e quatro, por 
ordem do Ilmº e Ex111º Sr. Governador e Capitao General do Estado 
apareceo nesta Secretaria o Procurador dos indios Joao Pinheiro de 
Amorim, e por elle foi ditto se obrigava a dar canta de duas indias, hua 
dellas com hua cría de nas<rao Maacú as quaes tinhao sido res gatadas em 
Tropa de Resgates por canta de Sua Magestade e por nao virem 
examinadas, por falta de Iingoa, nem nesta cidade prezentemente se acha 
para serem examinadas, ordenou o mesmo Sr. General que as duas pessas 
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e cria refferida conservasse elle Procurador dos indios, em seu poder, 
como em depozito, the lhe serem pedidas para o exame que nellas se deve 
fazer, com condi9al que vendendo ou albeando algua das ditas indias sem 
o refferido exame se procedera contra elle com as penas caminadas aos 
que fazem pessas contra as leys, e porque prometeo de asim cumprir e 
guardar este Termo asignou comigo, E eu Mathias Paes de Albuquerque 
Official da Secretaria do Estado o fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Joao Pinheiro de Amorim. 

(corroída glosa lateral ao documento acima1 

(documento 115, folha 70v] 

Termo que asinou Francisco Xavier Barbaza e José Ramoz Maciel e Luiz 
Correa Botelha, de pessas de condi9al que a cada hu pertencia. 

Aos (sinco] dias do mez de julho de mil sette centos quarenta e quatro 
nesta (corroído + 2 palavras] por ordem do Govemador [corroído + 4 
palavras] [Joao de Abreu de Castelbranco Francisco Xavier Barboza e 
José Ramoz Maciel e Luiz Correa Botelho] [os quaes] tinhal descido da 
Tropa de Resgates do Rio Negro de que he Cabo Capitao Estacio 
Rodrigues, e entre as pessas com que vieral trouxeral onze pessas de 
condi9~0 a saber o ditp Francisco Xavier Barboza 3 pessas, hua india 
chamada Fugité de [nas9ao] Boaupé de idade de trinta e dous annos, 
[documento 116, folha 71] outra india [chamada] Cacagu de nas9ao 
Boaupé de idade de trinta e quatro annos, //a terceira india chamada 
Meauaipo de nas9ao Boaupé de idade de vinte quatro annos /1 e José 
Ramoz Maciel hua pessa a saber hua rapariga de nas~al Boaupé por nome 
Cusa vy e do baptismo Anna Maria, de id ad e de oito annos /1 e Luiz Correa 
Botelho sette pessas a saber hua india chamada Acagil de nas9al Boaupé 
de idade de vinte nove annos /1 hua india chamada Itarago da mesma 
nas9ao de idade vinte sette annos /1 hua rapariga chamada Macuniíi de 
nas~ao Biaquena de idade de nove annos /1 hua. mocetona chamada 
Cabuyaraty de nas~ao Boaupé de idade de dezasseis annos /1 hua india 
chamada Noara de nas~ao Macu de idade de vinte annos /1 hua india 
chamada J aquena de nas9ao Boaupé de idade de vinte si neo annos /1 outra 
india chamada Omochimgua de. nascao Boaupé de idade de vinte e trez 
annos /1 as quaes pessas forao ha vidas de condi~al pello Reverendo Padre 
Missionario da Tropa, e cabo della, e coma mesma condi~al foi servido 
o 11m0 e Exmº Sr. General conceder aos sobreditos na forma das ordens de 
Sua Magestade por tempo de sinco annos, e completos estes fical os ditos 
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Francisco Xavier Barbaza, José Ramoz Maciel, e Luiz Correa Botelho 
[sic] obrigados a aprezentallas para serem remetidas a aldea de Mortigura 
ou Samauma, e de como asim se obrigou asinarao este Termo que eu 
Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado o escrevy 
e as1ney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
[corroído]. 

{Glosa lateral ao documento acima: Thorriaz Correa se obriga por seu 
irmao Luiz Correa Botelho a cumprir as condi~oes des te Termo [corroído] 
Albuquerque.} 

[documento sem número, folha 71 v] 

[corroído 2 linhas] 

Aos sinco dias do mez de julho de mil sette centos quarenta e quatro, por 
ordem do nm0 e Exmo Sr. Governador ~ Capitao General do Estado 
apareceo nesta Secretaria Francisco Xavier Barboza, e por elle foy di to 
se obrigava a dar conta de trez pessas, que tinha trazido da Tropa de 
Resgates sem exame a saber// hua mocetona e duas raparigas //termos 
em que ordenou o mesmo Exmº Sr. General, que as ditas trez pessas 
refferidas conservasse elle ditto Francisco Xavier Barboza em seu poder 
the lhe serem pedidas para o exame que nellas se deve fazer, com condi~ao 
que vendendo ou albeando algua sem o refferido exame se procedera 
contra elle comas penas caminadas aos que f azem pessas contra as leys, 
e porque prometeo cumprir e guardar este Termo asignou comigo e eu 
Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado o fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Francisco Xavier Barboza. 

[documento 117,folha 71v] 

Termo que asinou José Ramos Maciel de trez pessas que trouxe da Tropa 
semexame. 

Aos sinco dias do mez de julho de mil sette centos quarenta e quatro, por 
ordem do 11m0 e Exmº Sr. Govemador e Capitao General do Estado 
apareceo nesta Secretaria José Ramos Maciel, e por elle foy dita se 
obrigava a dar con ta de tr~z pessas que tinha trazido da Tropa de Resgates 
sem exame, a saber, trez rapazes hu de seis annos, e dous de nove; termos 
em que ordenou o mesmo Exmº Sr. General, que as ditas trez pessas 
refferidas conservasse, elle di to José Ramos Maciel em seu poder the lhe 
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serem pedidas, para exame que nellas se <leve fazer, com condi9ao que 
vendendo ou albeando al gua sem o reff erido ex ame se procedera contra 
elle comas penas cominadas aos que fazem pessas contra as leys, e porque 
prometeo [ cumprir] e guardar este Termo asinou comigo e eu Mathias 
Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado o fiz. 

[corroído] 
Matbias Paes de Albuquerque. 

{Glosa lateral ao documento acima: Os trez rapazes de que consta este 
Termo ficao depozitados na mao de seu mesmo [patrono] por tempo de 
[ COI!oído] coma condi9ao de que no fim de lle esta abrigado a aprezentallo 
a exame [corroído], ou morrendo algu sera obrigado a justificar hu e outra 
couza, por assim ordenar o nm0 e Exmº Sr. General. Em 28 de julho de 
1744.} 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Jose Ramoz Maciel. 

[documento sem número, folha 72] 

Termo que [corroído + 2 linhas] da [Tropa de Resgates sem exame]. 

Aos sinco días do mez de julho de mil sette centos quarenta e quatro, por 
ordem do 11m0 e Exmº Sr. Governador e Capitao General do Estado 
apareceo nesta Secretaria Thomas Correa [e por elle] foy dito se obrigava 
por seu irmao Luiz Correa Botelho a dar conta de doze pessas que tinha 
trazido da Tropa de Resgates sem exame a saber, sette negras, hua 
mocetona, hu rapaz, hua rapariga, hu mocetao e hua crian9a, [termo] em 
que ordenou o mesmo Exmº Sr. General que as ditas doze pessas refferidas 
conservasse elle <lito Thomas Correa em seu poder the lhe serem pedidas 
para o exame que nellas se deve fazer, com condi9ao que vendendo ou 
albeando algua sem o refferido exame se procedera contra elle com as 
penas cominadas aos que fazem pessas contra as leys, e porque prometeo 
cumprir e guardar este Termo asinou comigo e eu Mathias Paes de 
Albuquerque official da Secretaria do Estado o fiz. 

Matbias Paes de Albuquerque. 
Tbomas Correa. 

[documento 118, folha 72] 
-

Termo que asina Sebastiao da Cunha para dar conta de duas pessas hua 
para se examinar e outra de condical. 
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Aos vinte dous días do mez de julho de mil sette centos quarenta e quatro, 
por ordem do nm0 e Ex01º Sr. Governador e Capitao General do Estado 
apareceo nesta Secretaria Sebastiao da Cunha, e por elle foy <lito se 
obrigava a dar conta de duas pessas que [tinha] trazido da Tropa de 
Resgates a saber hua india de condi9al, e outra india sem exame; termos 
em que ordenou o mesmo Exmº Sr. General que as duas pessas refferidas 
conservasse elle <lito Sebastiao da Cunha em seu poder tbe lhe serem 
pedidas para o exame que hem hua se de ve fazer e a de condi9al para ser 
julgada, com condi9al que vendendo algua ou albeando sem as refferidas 
circonstancias se procedera [contra] [corroído 3 linhas] eu Mathias Paes 
de Albuquerque Official da Secretaria do Estado o fiz. 

Sebastiao da Cunha. 
Mathias Paes de Albuquerque. 

[documento sem número, folha 72v] 

Termo que asinou Domingos Pereira para dar conta de dez pessas seis 
para se examinarem, e quatro de condi9al. 

Aos vinte dous dias do mez de julho de mil sette centos quarenta e quatro, 
por ordem do nm0 e Exmº Sr. Governador e Capitao General do Estado 
apareceo nesta Secretaria Domingos Pereira, e por elle foy <lito se 
obrigavaa dar con ta de dez pessas que tinha trazido da Tropa de Resgates, 
seis sem exame, quatro de condi9al [a saber, estas] (sic] digo termos em 
que ordenou o mesmo Exmº Sr. General que as dez pessas refferidas 
conservasse elle <lito Domingos Pereira em seu poder the lhe serem 
pedidas para o exame que em seis se deve fazer, e as quatro de condi9al, 
para serem julgadas, com condi9al que vendendo ou albeando algua sem 
as refferidas circonstancias se procedera contra elle com as penas 
cominadas aos que fazem pessas contra as leys; e porque prometeo 
cumprir e guardar este Termo asinou comigo e eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria do Estado o fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Domingos Pereira. 

[documento sem número, folha 72v] 

Termo que asignou Gil Afon90 de Moraes como fiador do Padre 
Constantino digo Jose Constantino. 

Aos honze dias do mez de agosto de mil sette centos quarenta e quatro, por 
ordem do umo e Exmº Sr. Governador e Capitao General do Estado 
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apareceo nesta Secretaria do Estado Gil Afonyo de Moraes trazido pello 
Padre Jose Constantino para seo fiador e por elle foi <lito que elle se 
obrigava a dar conta de trez pessas do dito Padre [corroído] aprezentar 
registos dellas no [corroído 2 linhas] para serem examinadas [corroído+ 
3 palavras] dellas conforme as ordens de Sua Magestade, e nao o fazendo 
asim se procedera contra elle fiador, com as penas cominadas aos que 
fazem pessas contra as leys, e de como asim se obrigou asinou este Termo 
como afianyado, e·eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria 
do Estado o escrevy e assiney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
como fiador 
Gil Afonc;o de Moraes 
José Constantino. 

[documento sem número, folha 73] 

Termo que asignou Lionardo Leytal de treze pessas que trouxe do Certal. 

Aos onze dias do mez de agosto de mil sette centos quarenta e quatro, por 
ordem do nmo e Exmo Sr. Govemador e Capitao General do Estado 
aparece o nesta Secretaria Lionardo Ley tal e por elle f oy di to se obrigava 
a dar conta de treze pessas que tinha trazido do Certao da Tropa de 
Resgates onze sem exame e duas de condi9al, termos em que ordenou o 
mesmo Exmº Sr. General. 

Nao teve effeito este Termo. 

Albuquerque. 

[documento 119, folha 73v] 

Termo que asinou tionardo Leytao de treze pessas que trouxe da Tropa 
de Resgates. 

Aos honze dias do mez de agosto de mil sette cent os quarenta e quatro, por 
ordem do nm0 e Exmº Sr. Govemador e Capitao General do Estado 
apareceo nesta Secretaria Leonardo Leytao, e por elle foy di to se obrigava 
a dar [con ta] de treze pess~s que tinha trazido da Tropa de Resgates honze 
sem exame e duas de condic;al a saber, as ~uas de condi9al pertencente a 
elle <lito, e nove sem exame, hua pertencente a hu preto seu escravo, e hu 
pertencente a hu indio do Caete, chamado Belchior, que todas fazem a 
refferida quantia de treze. Termos em que ordenou o mesmo Exmº Sr. 
General, que as pessas refferidas conservasse elle dito Lionardo Leytao 
em seu poder the lhe serem pedidas para o exame que em onze se <leve 
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fazer, e as duas de condic;al para serem julgadas com condiyal que 
vendendo ou albeando alguma sem as refferidas circonstancias se proce
dera contra elle comas penas cominadas aos que fazem pessas contra as 
leys e morrendo ou fugindo al gua sera obrigado a justificar hua e outra 
couza; e porque prometeo cumprir e guardar este Termo asinou comigo. 
E eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado o fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Lionardo Leytao. 

[documento 120, folha 7 4] 

Termo que asignou Jordao de Moraes de tres pessas que trouse da tropa. 

Aos treze días do mez de agosto de mil sette centos quarenta e quatro por 
ordem do nm0 e Exmº Sr. Governador e Cappitam General do Estado 
aparesseo nesta Secretaria Jordao de Moraes e por elle foi ditto se 
obriga va a dar con ta de tres pessas que tinha trazido da Tropa de Resgates 
h ua sem ex ame, rapaz se sette annos,e duas de condi9al, hua mocetona de 
nasc;ao Boaupe de idade de 17 annos e hua india de nas9ao Muta Vena de 
idade de 30 annos. Termos em que ordenou o mesmo Exmº Sr. General que 
as tres pessas refferidas conservasse elle ditto Jordao de Moraes em seu 
poder the lhe serem pedidas para o exame que em hua se deve fazer, e as 
duas de condi9ao para serem j ulgadas, com condi9ao que vendendo al gua 
ou albeando sem as refferidas circonstancias se procedera contra elle com · 
as penas cominadas aos que fazem pessas contra as leys, e morrendo ou 
fugindo algua justificar hua e outra couza; e de como asim se obrigou 
asignou este Termo e eu Mathias Paes de Albuquerque official da 
Secretaria o fiz e asigney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Jordao de Moraes Lobo. 

[documento sem número, folha 7 4] 

Termo que asinou o Sargento Pedro de Souza Passos de hua pessa de 
condi9ao que trouxe da Tropa de Resgate 

Aos treze dias do mez de agosto de mil sette centos quarenta e quatro por 
ordem do nmo. e Exmo. Sr. General aparesseo nesta Secretaria o Sargento 
Pedro de So u za Passos [corroído] tinha decido da Tropa de Resgate e entre 
as pessas em que veyo trouxe hua de condiyao a saber hua india da nas9ao 
Boaupe de idade de vinte annos a qual pessa foi ha vida de condi~ao pello 
Padre Missionario da Tropa, e coma mesma condiyao foi servido o Ex. mo 
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Sr. General concederlhe por tempo de sinco annos na forma das ordens de 
Sua Magestade e completos estes sera abrigado o ditto Sargento Pedro de 
Souza a apresentalla para ser remetida a aldea de Mortigura [?] ou 
Samauma e de como assim se obrigou asinou este termo. E eu Mathias 
Paes de Albuquerque o fiz e o asigney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Pedro de Souza Passos. 

[documento 121, folha 74v] 

Termo que asinou J oao Pinheiro de Amorim Procurador Geral dos índios 
com o fiador de J oao Paulo Ferre ira. 

Aos dezaseis dias do mez de agosto de mil sette centos e quarenta e quatro, 
por ordem do nm0 Exmº Sr. Governador e Capitao General do Estado, 
apareseo nesta Secretaria Joao Pinheyro de Amorim Procurador Geral 
dos Indios, e por elle foi ditto que elle se obrigava a dar conta de doze 
pessas que tinha trazido da Tropa de Resgates J oao Paulo Ferreyra, sem 
exame e asim mais de hua, de condi~ao que faz o numero di treze pessas, 
como seu fiador, [sic] as apresentar a exame quando lhe forem pedidas, 
e quando o afian~ado venda ou alleye algua das referidas pessas, sem o 
tal exame que em doze se deve fazer, se procedera contra o fiador comas 
penas cominadas aos que fazem pessas contra as leys, e de como assim se 
obrigou asignou este Termo. [corroído] Mathias Paes de Albuquerque o 
escrevy e o as1gney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Joao Pinheiro de Amorim. 
Joao Paulo Ferreyra. 

[documento 122, folha 75] 

TermoqueasignouManoelRodriguezVillaRealparadarcontade[nove] 
pessas oito de condi~ao e hua sem exame. 

Aos vinte e tres dias do mez de agosto de mil sette centos e quarenta e 
quatro por ordem do 11m0 Exmº Sr. Governador e Capitao General do 
Estado apares seo nesta Secretaria Manoel Rodriguez Villa Real, e por elle 
foi dito que elle se obrigava a dar con ta de nove pessas que tinha trazido 
do Certao da Tropa de Resgates oito de condi~ao e hua sem exame, e 
termos em que ordenou o mesmo Exmº Sr. General que as pessas refferidas 
conservasse elle ditto Manoel Rodriguez Villa Real em seu poder para as 
aprezentar na primeira Junta das Missoes para nella serem julgadas, e 
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vendendo ou alheando al gua sem a refferida circonstancias se procedera 
contra elle com as penas cominadas contra as leys e por que prometeo 
cumprir e guardar este Termo asignou comigo e eu Mathias Paes de 
Albuquerque o escrevy como official da Secretaria do Estado. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Manoel Rodriguez Villa Real. 

[documento 123, folha 75v] 

Termo de fian~a que asina Joao Pinheiro de Amorim por Joao Paulo 
Ferreira para este apresentar no Maranhao treze pessas suas para se 
exam1narem. 

Ao primeiro dia do mez de settembro de mil sette centos e quarenta e 
quatro, por ordem do 11m0 e Exmº Sr. Governador e Capitao General do 
Estado, e determina~ao da Junta de Missoes de 31 de agosto de 1744, 
aparesseo nesta Secretaria Joao Pinheyro de Amorim, e por elle foi ditto 
afian~ava aJoao Paulo Ferreyra para este aprezentarna cidade de S. Luiz 
do Maranhao, para aonde vay com licen9a, treze pessoas do Gentio da 
Terra, que o mesmo afian9ado trouxera do Certao sem exame, e para este 
effeito,se obrigava tambem o ditto afian9ado por hua obriga9ao que fica 
em meu poder, de as entregar todas ao exame, na forma das ordens de Sua 
Magestade, e das su as qualidades contara da Lista que o mesmo afian9ado 
apresentara ao Governador ou a quem suas vezes fizer naquella cidade 
cuja declara~ao se fara no Recibo que tirar da aprezenta9ao das dittas 
pessas para nesta cidade ser desobrigado o fiador, e de como asim se 
obrigarao asignarao este Termo que eu Mathias Paes de Albuquerque que 
oescrevy. 

Joao Pinheyro de Amorim. 
J oao Paulo Ferre ira. 

[documento 124, folha 76] 

Termo que [corroído+ 1 palavra] Madeyra para dar [corroído] de huas 
pessas do Almoxarife da Fazenda Real. 

Aos dous dias do mez de setembro de mil sette centos e quarenta e quatro, 
por ordem do nmo e Exmº Sr. Governador e Capitao General do Estado 
apareseo nesta Secretaria do Estado Belizario Madeyra e por elle foi di to 
que elle se obrigava a dar conta no termo de seiz di as das pessas que lhe 
pede o Almoxarife da Fazenda Real, Antonio RodriguezMuniz, e no cazo 
de asim o nao fazer se procedera contra elle na forma da ley, e do bando 
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com que foi publicado, e de como asim se obrigou asinou este Termo, que 
eu Mathias Paes de Albuquerque official da Secretaria do Estado o fiz e 
o as1gney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Belizario Madeyra. 

[documento 125, folha 76] 

Termo que asinou Frutuozo Fernandes de Souza para dar conta de 43 
pessas que trouxe do Certao dos Solimoes sem exame // ______ _ 

Aos trez dias do mez de settembro de mil sette centos e quarenta e quatro, 
por ordem do nmo Exmº Sr. Governador e Capitao General do Estado, 
apareceo nesta Secretaria Frutuozo Fernandes Souza vindo do Certao, e 
por elle. foi ditto que se obrigava a dar con ta de quarenta e trez pessas do 
Gentio da Terra, do Certao dos Solimoes que tinha trazido sem exame, 
Termo em que ordenou o mesmo Exmo Sr. General que as pessas refferidas 
conservasse elle ditto Frutuozo Fernandez Souza em seu poder, para 
serem examinadas no Conselho da Companhia de Jesus, e vendendo ou 
albeando algua sem o refferido exame se procedera contra elle com as 
penas cominadas [corroído] fazem pessas [corroído + 2 palavras] se lhe 
confiscara [corroído] que se lbe acharem, para bua das aldeas da 
Reparti~ao, em [corroído] ou fugindo algua sera obrigado a justificar hua 
e outra couza, e de como asim se obrigou asignou este Termo que eu 
Matbias Paes de Albuquerque official da Secretaria o fiz e o asirtey. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Frutuozo Femandez de Souza. 

[documento 126, folha 76v] 

Termo que asinou Antonio da Costa da Fonseca, como fiador de vinte e 
hua pessas, pertencentes ao Capitao Mor do Camutá, as quaes pessas 
vierao por tomadia do Thenente dos Pauxis. 

Aos vinte dias do mez de settembro de 17 44, por ordem do nm0 e Exmo Sr. 
General, aparesseo nesta Secretaria do Estado Antonio Alvarez como 
Procurador do Capitao Mor do Camutá Simao de Souza Leal, e por elle 
foi ditto que trazia por fiador a dar con ta de vinte e hua pessas, a Antonio 
da Costa da Affonseca e por elle foi dito que elle se obrigava a dar conta 
das ditas vinte e hua pessa do Gentío da Terra para serem examinadas, 
Termos em que ordenou o mesmo Exmº Sr. General, que as pessas 
reff eridas conservasse elle ditto fiador em seu poder, para se examinarem 
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no Conselho da Companhia de Jesus, e vendendo ou albeando algua sem 
o refferido exame se procedera contra elle com as penas cominadas aos 
que fazem pessas contra as leys, e se lhe confiara as mais que se lhe acba 
[corroído] para bua das aldeas da Reparti~ao, e morrendo ou fugindo 
al gua, sera obrigado a justificar bua [corroído + 6 palavras] asinou este 
termo, como ditto Procurador e eu Mathias Paes de Albuquerque official 
da Secretaria do Estado o fiz e o asigney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Antonio Alvarez. 
Antonio da Costa de Affonseca. 

[documento 127, folha 77] 

E logo no mesmo dia mez e anno asima declarado foi ditto pello mesmo 
fiador que elle se obrigava a dar contados mais trastes que.constao do 
inventario junto todas as vezes que for pedido, para see julgado em Junta 
de Missoes e de como asim se obriga asignou este Termo. E eu Matbias 
Paes de Albuquerque official da Secretaria do Estado o fiz e asigne y. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Antonio Alvarez. 

[documento 128, folha 77) 

Termo que asinou Francisco da Silva como fiador de seu filho Estevao da 
Silva Jaques de doze pessas que mandou do Certao sem registos. 

Aos vinte sinco dias do mez de settembro de mil sette centos e quarenta 
e quatro, por ordem do nm0 e Exmº Sr. Governador e Capitao do Estado 
aparesseo nesta Secretaria Francisco da Silva, e por elle foi ditto que elle 
se obrigava a dar conta de doze pessas do Gentío da Terra, co¡no fiador 
de seu filbo Estevao da Sil va Jaques, as quaes pessas tinba o ditto seu filho 
mandadas do Certao sem exame, em cu jos termos ordenou o mesmo Exmº 
Sr. General que as pessas refferidas conservasse elle fiador em seu poder 
the lhe serem pedidas para o exame que nellas se de ve fazer no Conselho 
da Companbia de Jesus [corroído] ou albeando algua [corroído + 1 
pala vra] ex ame se procedem contra elle com as penas cominadas [corro
ído+ 2 palavras] as leys e outro [corroído+ 1 palavra] a justificar bua e 
outra couza e de como [corroído] se obrigou asinou este Termo que eu 
Mathias Paes de Albuquerque official da Secretaria do Estado o fiz e o 
asinei. 

Mathias Paes de Albuqueique. 
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Francisco da Silva Correa. 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento 129, folha 77v] 

Termo que asina Manoel da Costa de Arau jo como fiador de J oao 
Rodríguez de [ilegível] pessas que trouxe do Certao sem registo. 

Aos vinte sinco dias do mez de settembro de mil sette centos e quarenta 
e quatro por ordem do nm0 e Exmº Sr. Governador e Capitao General do 
Estado aparesseo nesta Secretaria o Ajudante Manoel da Costa de Araujo 
e por elle foi ditto que se obrigava como fiador de J oao Rodríguez a dar 
conta de sinco pessas, todas as vezes que lhe fossem pedidas para serem 
examinadas, por virem sem estas circonstancias Termos em que ordenou 
o mesmo Exmº Sr. General,que as sinco pessas refferidas conservasse elle 
ditto fiador em seu poder the lhe serem pedidas para o ditto exame que 
nellas se de ve fazer no Conselho da Companhia de J esus, e vendendo ou 
albeando algua sem o refferido exame se procedera contra elle com as 
penas cominadas aos que fazem pessas contra as leys,e outro sim, 
morrendo ou fugindo algua, sera obrigado a justificar hua e outra couza, 
e de como asim se obrigou asignou este Termo e eu Mathias Paes de 
Albuquerque official da Secretaria do Estado o fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
[corroído] 

[documento 130, folha 78] 

Termo que asina [corroído] Gomes [corroído] de sinco pessas que se lhe 
concedeo [corroído + 4 palavras] annos. 

Aos vinte e oito dias do mez de settembro de mil sette centos quarenta e 
quatro, por ordem do nm0 e Ex010 Sr. Governador e Capitao General do 
Estado, e determinac;ao da Junta de Missoes de vinte e tres de agosto do 
presente anno, se concedeo a Francisco Gomes Lima [corroído] pessas de 
condic;ao na forma das ordens de 9 de abril de 1655 e ao cabo delles sera 
obrigado a repollos para serem aplicado para a aldea de Mortigura, e nao 
o fazendo [corroído] se procedera contra elle na forma da ley. 

E de como asim se obrigou [corroído] este termo e passou obrigac;ao para 
a refferida entrega e asignou por seu fiador Amaro Francisco official de 
Ferreiro. 

Amaro Francisco. 
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Qualidade das pessas do Termo asima. 

1. Indio da nasc;ao Boaupe de idade de 29 annos Camado Xiero com trez 
sinaez da parte direita hú no pescosso outro junto a cantareira e outro 
atras da apa, mais dous da parte esquerda hu junto ao vazio outro nas 
costellas. 

2. Rapaz de nasc;ao Boaupe de idade de dez annos chamado Diagota e do 
batismo Thomaz com dous sinaes da parte esquerda hu na face e outro na 
cantare ira e hua secatriz junto a teta. 

3. Rapaz da nasc;ao Boaupe de idade de 8 annos chamado Diagota e do 
batismo Xavier, com hua belidas no olho da parte direta .............. . 

4. Rapaz de nasc;ao Boaupe de idade de 9 annos chamado Nomiarú e do 
batismo Paulo, com dous sinaes da parte direita hu na barba, outro no 
brac;o, mais dous da parte esquerda hu no pescosso e outro no peito. 

5. Indio da nasc;ao Boaupe de idade de 30 annos com hu sinal da parte 
direyta junto ao hombro e hua belida no olho, mais hu sinal da parte 
esquerda abaxo do hombro. 

[documento 131, folha 78v] 

Termo de fianc;a que [corroído] Antonio [corroído] nelles [corroído + 3 
palavras] para dar conta de sinco pessas para se examinarem. 

Ao primeiro día do mez de outubro de mil sette centos quarenta e quatro 
por ordem do 11m0 e Exmº Sr. Governador e Cappitam General do Estado, 
apares seo nesta Secretaria Antonio de O mellas como fiador de Francisco 
Dourado e por elle foi ditto se obrigava a dar conta de sinco pessas do 
Gentío da Terra para se examinarem. Termos em que ordenou o mesmo 
Exmº Sr. General, que conservasse elle fiador em seu poder as refferidas, 
sinco pessas the lhe serem pedidas para o refferido exame que nellas se 
devem fazer, com condic;ao que vendendo ou albeando algua sem as 
circonstancias declaradas se procedera contra elle com as penas 
caminadas aos que fazem pessas contra as leys, e morrendo ou fugindo 
algua sera obrigado a justificar hua e outra couza e do como asim se 
obrigou asignou este termo e eu José Gonc;alvez da Fon seca Secretario do 
Estado o fiz escrever sobrescrevi e asiney. 

José Gonc;alvez da Fonseca. 
Antonio de Ornellas e Souza. 
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[documento 132, folha 78v] 

Termo que asina Miguel Fhelipe de Bequemams como fiador de seu 

irmao. 

Ao primeiro diado mez de outubro de mil sette centos quarenta e quatro 
por ordem do 11m0 e Exmº Sr. Governador e Cappitam General do Estado 
e determinacao da Junta de Missoes de vinte seis de agosto do presente 
anno se concede de [corroído] a Ignácio Caetano de Albuquerque, quatro 
pessas [corroído] da ordem de 9 de abril de 1655 [corroídas 3 linhas] para 
fiador e seu irmao Miguel Fhelipe·de Bequemam que asinou este termo 
e passou obriga~ao e eu José Gonc;al vez da Fonseca Secretario do Estado 
Official [corroído], e assinei. 

José Gon~alvez da Fonseca. 
Miguel Fhelipe de Baquemam. 

[documento 133, folha 79] 

Termo que asina Simao de [corroído] Pereira como fiador de Manoel 
Correa Azeytao para dar conta de oito pess(,ls de condic;ao. 

Aos nove dias do mez de outubro de mil sette centos quarenta e quatro por 
ordem do nm0 e Exmº Sr. Governador e Cappitam General do Estado, e 
determinac;al da Junta de Missoes de vinte seis de agosto do presente anno 
se concede de condic;ao a Manoel Correa_Azeytao oito pessas do Gentío 
da Terra que trouxe da Tropa de Resgates, com registos de forras, cuja 
condi~ao he só por seis annos na forma da ordem de 9 de abril de 1655, 
e completos elles sera abrigado o ditto fiador, ~" dar con ta dellas para serem 
aplicadas a aldeya de Mortigura, e de como asim se obrigou passou 
Recibo da entrega das dittas pessas em que asignaram ambos, e este termo 
que eu José Gon~al vez da Fonseca Secretario do Estado o fiz escrever e 

. . 
ass1ne1. 

José Gon~alvez da Fon seca. 
Simao de Sá Pereira. 
Manoel Correa Azeitam. 

[documento 134, folha 79v] 

Termo que asina Simao de Saú Pereira como fiador de Manoel Correa 
Azeitáo para dar conta de 3 pessas para se examinarem. 

Aos nove días do mez de outubro de mil sette centos quarenta e quatro, por 
ordem do nmo e Exmo Sr. Govemador e Cappitam General do Estado, 
aparesseo [nesta Secretaria] [corroído] elle foi ditto se obrigava por 

LIVRO DAS CANOAS 109 

Manoel Correa Azeytao a dar conta de 3 pessas do Gentío da Terra que 
o ditto tinha trazido do Certáosem exame, termos em que ordenou 0 

mesmo Exmº Sr. General que as pessas refferidas se conservasse elle 
fiador em seu poder thé lhe serem pedidas para o refferido exame que 
nellas se de ve fazer no Conselho da Companhia de Jesus, e vendendo ou 
albeando al gua sem ~ ditto exame se procedera contra elle comas penas 
[ cominadas] aos que fazem pessas contra as leys, e morrendo ou [fugindo] 
algua sera obrigado a justificar hua e outra couza [corroído] asim se 
obrigou asinou este termo e eu José Gon~alvez da Fonseca Secretario do 
Estado o fiz escrever e assinei. 

José Gon~alvez da Fonseca. 
Simao de Sá Pereira. 
Manoel Correa Azeitam. 

[documento 135, folha 79v] 

Lista das pessas do Cappitam Mor José de Souza de Menezes e Mello. 

# Hua mocetona chamada Xeevarou [?] no baptismo Anna de nasc;ao 
Ipacova de idade 16 annos pouco mais ou menos com hu sinal limitado no 
canto do olho esquerda //. 

#Hum rapaz chamado Miguel de nas~áo Marapitana de idade de 1 O annos 
pouco mais ou menos com dous sinaes da parte direyta hu atras da orella 
outro no bra~o assima do sangradouro. 

# Huá india chamadaMapury do baptismo Laureana de nas~ao [corroído] 
de idade de 25 annos pouco mais ou menos [corroído] da parte direyta digo 
[sic] esquerda no bei~o de sima [corroídas 2 linhas] pouco mais ou menos 
com does sinaes da parte direyta [corroído] limitado em sima da sobran
celha e outro no pescosso abaixo da orella. 

# Hua rapariga chamada Xumuná no baptismo Rufina de nas~ao V arinavi 
[?] com quatro sinaes da parte direyta dous juntos na massa do rosto e dous 
entre os peitos. 

[documento 136, folha 80] 

#Hu indio chamado Puamaroy de nas~áo Boapé de idade 28 annos pouco 
mais ou menos com dous sinaes da parte direyta [corroído] no hombro 
outro junto a ponta da cantareira. 

# Hu rapaz chamado Jureva no baptismo he [Martinho] de nas~ao 
Vavaricuna de idade de 1 O annos pouco mais ou menos com dous sinaes 
da parte esquerda, hu no brac;o assima do sangradouro da parte de fora. 
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Pessa farra. 
#Hu indio chamado Diacarabugou de nas~ao Vena de idade de 26 annos 
pouco mais ou menos. Tem dous riscos correndo do bra~~ para a barba 
e hu sinal grande de ferida assima do coto vello do bra~o dtreyto. 

[documento 137, folha 80] 
Termo que asigna o Capittao Luiz Fagundes Machado com.o fiador de 
Caetano da Fonseca para dar conta de duas pessas de condi~al. 

Aos quatro dias do mez de novembro de mil sette centos quarenta e ~uatro 
por ordem do nm0 e Exmº Sr. General e determina~ao da Junta de.M1ssoes 
de vinte e seis de agosto do presente anno se concede de cond1~al ?uas 
pessas do Gen ti o da Terra que trouxe da Tropa de Resgates com reg1stos 
de forras [corroído + 3 palavras] na forma da ordem de [ ~orroído] ~bril 
de 1655 e completo elle [corroído 2 linhas] de como as1m. se obn~ou 
asignou este termo que asignou e passou o ditto afian~ado Recibo das ditas 

duas pessas e eu. 

Luiz Fagundes Machado. 
[corroído] da Fon seca. 

[folha81] 

1744 

Canoas que despacbou o Conselho da Companhia de Jesus. 
Missóez Cabos das canoas 

Vegia . . .. .. . . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . Cabo Manoel Pereira [corroído] 

Abacaxy ................. .................... .......... Franciscp Dias [da] [corroído] 

ltacurusá . . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . . .. .. . .. .. . . .. .. . .. . . Antonio Francisco de [corroído] 

Cahaby ............................................................ Francisco Lopes [Neto] 

Boceas . . . . .. . . .. . . . ... .. . . . .. ... .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. ... . . . .. .. .. .. . .. . Antonio Henriques 

Samauma ............................................. Antonio de Faria de [corroído] 

[Aruará] [?] ...... ... ............. ................... Miguel Duarte Vital [corroído] 

Collegio do Pará ...................................................... Domingos Rebello 

Cachoeyras .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. .. . . . . . .. . . . .. . .. Antonio de So u za 

s. José . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . .. .. . . .. . . . .. .. . .. .. . . .. . José Rodriguez Lima 
Collegio do Maramhao.. ..... ...... . . ... . .. .. . . . .. . .. .... . . ... Belchioro Henriques 
Mortigura .. ... ....... ...... ......... ..... ....... ... . ... ..... .. .. Joao Francisco de Goés 
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Arapiuns .................................... ........ ....................... ... . Antonio Correa 

Missal de S. Ignacio ......... ................. ....................... Aleixo Rodrigues 

Bourary ....................... .. ...................... ....................... Manoel Pacbeco 

Tapajós .. .. .. .. .. .. ... .. .. ........... ... .. ... .. .. .. .. ... .. . . . . . . . ... Antonio José Delgado 

Guaricurú ....................... .......... .................. .-........ Manoel Pedro Nunes 
p· , . , . 1ragu1ry . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matb1as Gomes 
A. , rtcara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gas par da Costa · 

20 Collegio do Pará.... ... .. .. .. . . . . .. .. .... .. .. .. ... ...... .... .. ... .. Manoel da Costa 

[folha81v] 

Termo que [corroídas 2 linbas] que veyo da Tropa de Resgates. 

Aos sette dias do mez de novembro de mil sette centos quarenta e quatro 
por ordem do nm0 e Exmº Sr. Governador e Cappitao General do Estado 
e determina~al da Junta de Missoes de vinte e seis de agosto do [presente] 
anno se concede de condi~al a Antonio Babia bua india de [ condi~al] por 
sinco annos na forma das ordens de Sua Magestade a qual [india] foi 
mandada da Tropa de Resgates pelo soldado José de Souza [corroído] a 
ditta condi~al sera abrigado o ditto Cappitao Antonio .Gon~alvez como 
[corroído] do ditto Antonio Babia a dar conta della para ser aplicada a 
[aldea] de Samauma, e de como asim se obrigou asignou este termo e o 
afian~ado passou Recibo da sua entrega e eu. 

[documento 138, folha 81 v] 

Termo que asina Antonio Babya como fiador do soldado José de Souza 
de bua pessa de condi~aoe duas para se examinarem que mandou da Tropa 
de Resgates onde se acba. 

Aos sette dias do mez de novembro de mil sette centos quarenta e quatro 
por ordem do nm0 e Exmº Sr. General e determina~al da Junta de Missoes 
de 26 de agosto do presente anno, apareceo nesta Secretaria Antonio 
Babia como fiador do soldado José de So u za ao qual se concede bua india 
de condi~al por 5 annos na forma das ordens de Sua Magestade e do cabo 
delles sera abrigado o ditto fiador a dar canta della para ser aplicada para 
a aldea de Mortigura; e asim mais se obrigou a dar conta de duas pessas 
do ditto para serem examinadas, por virem sem esta circonstancia, da 
Tropa, e de como asim se obrigou asignou este termo e passou [recibo] e 
sua entrega e eu. 

[corroído] 
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[documento 139, folha 82] 

[corroídas 2 linhas] [José] de So u za de Menezes e Mello de hua pessa de 
condi9ao que lhe veyo da Tropa de Resgates. 

Aos sette dias do mez de novembro de mil sette centos quarenta e quatro 
por ordem do nmo e Exmº Sr. Govemador e Cappitao General do Estado 
e determina9ao da Junta de Missoes de 26 de [agosto] do presente anno, 
apareceo nestaSecretariao Sargento Mor Joao [Furtado] de Vasconcelos 
e por elle foi ditto, que se obrigava como fiador [corroído] Capitao Mor 
José de So u za de Menezes e Mello, a dar con ta [corroído] rapaz do Gen ti o 
da Terra de nas9ao Boapé de idade de dez annos [pouco] mais ou menos 
com hu signal da parte direyta nda fonte : mas dous da parte esquerda hu 
junto ao canto da boca, e outro abaixo do [corroído] o qual rapaz foi 
concedito de condi~aoao ditto afian9ado por [corroído] annos e no cabo 
delles sera obrigado o ditto fiador a repollo para ser aplicado para a aldeya 
de Mortigura na forma da ordem de 9 de abril de 1655; e de como assim 
se 'obrigou asinou este termo e passou Recibo de sua entrega e eu. 

J oao Furtado de Vasconceles. 

[documento sem número, folha 82] 

Termo que asina Joao Pinheiro de Amorim como fiador de Bernardo da 
Silva por tres pessas hua de condi9ao e duas para se examinar. 

Aos doze dias do mez de novembro de mil sette centos quarenta e quatro 
por ordem do nm0 e Exmº Sr. Governador e Cappitao General do Estado 
e determina9al da Junta de Missoes de 26 de agosto do presente anno 
apareceo nesta Secretaria J oao Pinheiro de Amorim e por elle f oi ditto que 
se obrigava como [fiador] de Bernardo da Silva a dar conta de hu rapas 
de [ na~ao] Boape de idade de sete annos pouco mais ou menos com 
[corroído+ l palavra] da parte direyta [na teta mais hu signal da parte 
esquerda] o qual rapaz [corroído+ 4 palavras] sinco annos e ao cabo 
delles [sera] obrigado o ditto fiador a re polo para ser aplicado para a aldea 
de S. José na formada ordem de 9 de abril de 1655 e asim mais se obrigou 
a dar con ta de duas pessas mais para se examinarem na cidade de S. Luiz 
do Maranham o que ha de constar por Certidao do Reverendo Padre 
examinador, e de como asim se obrigou asignou este termo e [passouJ 
Recibo da condi9ao e eu. 

Joao Pinheiro de Amotim. 
Bernardo da Silva. 
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[documento 140,folha82v] 

Termo que asina Faustino Gomes Porto como fiador de Antonio Mendes 
Lourey de duas pessas que se lhe concederao de condí9al. 

Aos dezasette días do mezde novembro de 17 44 por [ ordem] do nmo e Ex010 

Sr. Govemador e Cappitao General do Estado e determína9al da Junta das 
Missoes de 26 de agosto do presente anno aparesseo nesta Secretaria 
[Faustino] Gomes Porto e por elle foi ditto que se obrigava como fiador 
de Antonio Mendes Loureyro a dar conta de duas pessas do Gentio da 
Terra a saber hu rapaz de nascal [Guevana] de idade de oito annos sem· 
sinaes // hua rapariga chamada Naino e do baptismo Gracia de na~al 
Guevana de idade de [seis] annos com quatro sinaes da parte dir~yta.hu 
por sima do peito e tres no pescosso as quaes duas pessas foral coñ~idas· 
ao ditto afian~ado por sinco annos e no cabo delles será obrigado-.J di-tt9 
fiador a repollas para serem [aplicadas] para a aldea de Mortigurá"ria 
forma da [ordem de 9 de abril de 1655 e de como ~sina se obrigou] 

Faustino Gomes Porto. · 
Antonio Gomes Loureyro. 
Hua Cruz+ 

[documento 141, folha 83] 

Termo que assina José de Freytas como fiador de Angello da Silva para 
dar conta de tres pessas no termo de hu mes. 

Aos vinte sinco dias do mez de novembro de mil sette centos quarenta e 
quatro annos por ordem do nmo e Exmº Sr. Governador e Cappitao General 
do Estado aparesseo nesta Secretaria José de Freytas [official] de 
carpinteiro e por elle f oi ditto que se obrigou a dar con ta qe tres pessas do 
Gentío da Terra como fiador de Angello da Silva no termo [corroído] hu 
mes, e o nao fazendo asim sera logo y rego, para do [corroído] con ta dellas, 
e de como asím se obrigou asignou este termo e eu José Gon9alvez da 
Fonseca Secretario do Estado o fiz escrever. 

Joseph de Freites. 

[documento 142, folha 83] 

Satisfez ao termo assíma, e por ordem do Exmº Sr. General foi huma das 
pessas para a aldea de Murtigura, e as duas levou de condi9al Claudia 
Antonio para as ter de condi~ao na forma do termo ao <liante neste Livro 
a folha 87. 
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Pará 6 de mar90 de 1745. 

José Gon9al vez da [corroído] 

[documento 143, folha 83v] 

[corroídas 2 linhas] [indio de condi9ao] 
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Aos treze dias do mez de janeiro de mil sette centos quarenta e sinco na 
Secretaria do Estado, por ordem do 11m0 e Exmº Sr. Governador e Cappitao 
General do Estado, foi entregue [corroída+ 1 palavra] vindo do Japoráde 
idade de vinte e [corroído] annos ao parecer, com hu sinal junto a roa9á 
do [rosto] da parte direyta, e coro hu horaco em cada hua das [ventas] do 
nariz nos cantos dellas, que lhe passao dentro, [corroído] indio lhe 
permittio o mesmo Exmº Sr. de condicao por tempo de sinco annos, coro 
obriga9ao de que findos es tes seria re polo na aldea de Sumauroa para onde 
foráo mandados huns parentes do mesmo indio, que todos forao 
extrahidos do ditto Sertao do Japorá contra as leys de Sua Magestade por 
Angelo da Sylva Pinheiro a quem farao [corroído], e por que o ditto 
Sargento Mor se obrigou ao refferido, e toroou entrega do refferido indio 
assinou este termo que eu José Gon9alvez da Fonseca Secretario do 
Estado escrevi e assinei. 

Joao Almeida da Matta. 
José Gon9alvez da Fonseca. 
Por ordem do nm0 e Exrnº 

[documento 144, folha 84] 

Termo que [ asignou] Manoel Costa [corroído 1 linha] ~ouza Al varez de 
13 pessas que se [lhe] concedera de condi9áo 

Aos vinte dias do mez de janeiro de mil sette centos quarenta e sinco annos 
por ordero do 11m0 e Exmº Sr. Govemador e Cappitao General do Estado 
e deterroina9ao da Junta de Missoes de 26 de agosto do anno [proximo] 
passado, aparesseo nesta Secretaria Manoel [da Costa] e por elle foi ditto 
que se obriga como fiador de [corroído] de Souza AJ varez a dar con ta de 
13 pessas do Gentio da Terra, vindas da Tropa a saber, hu indio de na9áo 
[corroído] J ana de idade de vinte annos coro dous sinaes da parte esquerda 
junto do suvaco hua raparigadenacáo Boaupede idadede 14 annos com 
dous sin aes da [parte direyta] hum atraz da orelha, e outro no pescosso / 
1 hua india de na9áo Capassunavy' de 28 annos com tres sinaes de parte 
direyta dous no bey90 de sima, e outro no peito // hu rapaz de na9áo 
Boaupe de idade de doze annos coro hu sinal de parte direyta no pescosso 
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para atraz hu indio de na9ao Boaupe com hu sinal da parte direyta no 
queixo // hua india de na9ao Cuevana de idade de 24 annos com hu sinal 
da parte direyta ao pé do pescosso para atraz // hua rapariga de na9ao 
Macfi de idade de 1 O annos com dous sinaes da parte esquerda hu na 
bochecha e outro grande na orelha //hu rapaz de na~ao Macfi de idade de 
1 O annos com hu sin al da parte esquerda no pescosso // huá india de na9ao 
Jabuarana de idade de 26 annos com tres sinaes da parte direyta hu no 
bey90 debaixo, e dous abaixo do su vaco hu indio de na9áo Amana ju de 27 
annoscomhu sinal da partedireytano queixo//hu rapaz de na9ao Me vana 
de idade de nove annos com hu sinal da parte direyta asima da cantareira 
11 hu mocetao de nacao Me vana de idade de 17 annos com [ quatro sinaes 
da parte di re y ta] abaixo da garganta, e outro no [ ombro] e dous junto ao 
su vaco// [ um mocetao de na9ao] [corroído] de idade de 18 annos [corroído 
+ 3 palavras] junto ao [corroído + 4 palavras] 13 [pessas] forao 
concedidas [corroído] ao ditto [corroído] por sinco annos e no cabo delles 
será abrigado, elle fiador a repolo para serem aplicadas para a aldea de 
Murtigura [na] forma da ordem de 9 de abril de 1655 e de como assim se 
obrigou asignou este termo, e passou [corroído] o ditto fiador da sua 
entrega e eu José [corroído] da Fon seca Secretario do Estado o fiz escrever 
[e assinei]. 

[corroído] Manoel da Costa. 
José Gon9alvez daFonseca. 

[documento 145, folha 84v] 

Termo que asinou Manoel da Costa Ta vares como fiador de Pedro Miguel 
Rodríguez de quatro pessas de condi9ao. 

Aos vinte e dous di as do mez de janeiro de mil sette centos quarenta e sinco 
annos por ordem do 11'"0 e Exmº Sr. Governador e Cappitao General do 
Estado e determina9ao da Junta de Missoes de 26 de agosto do anno 
proximo passado, aparesseo nesta Secretaria Manoel da Costa Ta vares, 
e por elle foi ditto se obrigava como fiador de Pedro Miguel Rodríguez a 
dar canta de quatro pessas do Gentío da Terra vindas da Tropa de 
Resgates, a saber. Hua india de na9ao Boaupe de idade de vinte dous annos 
com hu sinal da parte esquerdajunto ao hombro para atraz. Hu mocetao 
da mesma na9ao de idade de 17 annos com 6 sinaes da parte direyta. Hu 
no pescosso outro por sima do hombro dous no peito, e dous junto ao 
toutisso. Hu rapagao da mesma na9ao de idade de 15 annos com hu sinal 
da parte direyta no pescosso. Hua rapariga de na9áo Verepana de idade 
de nove annos com hu sinal da parte direyta na barba, as quaes quatro 
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pessas forao concedidas ao ditto afian9ado por [sinco] annos, e no cabo 
delles seráobrigado elle fiador a repollo para serem aplicadas para aldeya 
[corroídas 3 linhas] e eu José Gon~alvez da Fonseca Secretario de Estado 
o fiz escrever e asinei. 

José Gon~al vez da F onseca. 

[documento 146, folha 85] 

Termo que asinou o Capitao Comandante Diogo Pinto da Gaya como 
fiador de Joao [Bonixon] de quatro pessas de condi9ao. 
. . 

Aos vinte dous dias do mez de janeiro de mil sette cent os e quarenta e sinco 
annos, por ordem do 11m0 e Exmº Sr. Govemador e Capitao General do 
Estado, e determina9ao da Junta de Missoes de 26 de agosto do anno 
passado aparesseo nesta Secretaria o Capitao Comandante Diogo Pinto 
da Gaya, e por elle foi ditto se obrigava como fiador de Joao Bonixon a 
dar conta de quatro pessas do Gentío da Terra vindos da Tropa de 
Res gates, as quaes se examinao nesta cidade e sahirao de condic;al a saber. 
Hum indio de nas9ao Boaupe de idade de vinte annos com dous sinaes da 
parte direyta hum n~ garganta e outro junto ao hombro. Hum rapagao. da 
mesma nac;ao de idade de 15 annos com dous sinaes da parte direyta no 
pescosso. Hum indio da mesma na9ao de idade de 18 annos com hu sinal 
da parte direyta no osso da cantareira e hua secatriz abaixo do suvaco. 
Hum indio da mesma nac;ao de idade de 20 annos com hu sinal da parte 
esquerda por sima do hombro junto do pescosso. As quaes quatro pessas 
forao concedidas ao ditto afian~ado por sinco annos e no cabo delles sera 
obrigado elle fiador a repollas para serem aplicadas, para a aldea de 
Mortigura na forma da ordem de 9 de abril de 1655, e de como asim se 
obrigou asignou este termo e passou Recibo; ao ditto fiador de sua entrega. 
E eu José Gon~alvez da Fonseca Secretario do Estado o fiz escrever e 
ass1net. 

José Gon~alvez da Fon seca 
Diogo Pinto da Gaya. 

[documento 147,folha85v] 

Termo que asignou [corroído + 1 palavra] Lacerda como fiador de 
[corroído+ 2 palavras] de [sinco pessas de condi~ao] 

Aos vinte sine odias do mez de janeiro de mil sette centos e quarenta e sinco 
annos, por ordem do 11m0 e Exmº Sr. Govemador e Capitao General do 
Estado e determina~ao da Junta de Missoes de 26 de agosto do anno 
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passado aparesseo nesta Secretaria Manoel [corroído] de Lacerda, e por 
elle foi ditto que elle se obrigava con10 [fiador] de Thomé Pinheiro Lobo 
a dar conta de sinco pessas [do Gentio da Terra] que o afian9ado tinha 
trazido da Tropa de [Resgates] a saber. Hum rapaz de na9ao Macfi de 
idade de 1 O annos com hu sinal da parte direyta na bochecha. Hum rapaz 
de na9ao Boaupe de idade de nove annos com dous sinaes da parte 
[ direyta] hu na bochecha, outro no peito. Huma india de na9ao Boaupe de 
idade de 25 annos com hu sinal limitado da parte direyta por sima do 
hombro. Hum rapaz da mesma na~ao de idade de 10 annos com sinco 
sinaes da parte direyta hum junto a fon te, outro na orelha, outro abaixo 
da garganta, outro abaixo do hombro, e outro junto a teta. Hum rapaz de 
na~ao Boaupe de idade de dez annos com tres sinaes da p~e direyta hum 
atraz da orelha, outro no pescosso, e outro atraz da apa, as quaes sinco 
pessas forao concedidas ao ditto afian~ado por sinco annos; e no cabo 
delles sera obrigado elle fiador, a repolas para serem aplicadas para a 
aldea de Caotaumá na forma da ordem de 9 de abril de 1655, e de como 
asim se obrigou asignou este termo e passou Recibo de entrega das dittas 
sinco pessas e eu José Gon~alvez da Fonseca Secretario do Estado o.fiz . . 
escrever e ass1ne1. 

Manoel Pinto de Lacerda. 
José Gon9alvez da Fonseca. 

[documento 148, folha 86] 

Termo que asinou o Capitao Mor Balthazar do Rego [Barboza] de 
[corroído] pessas de condi~ao, e de sinco que forao para seu poder como 
eu [deposito]. 

Aos quatro dias do mez de fevereyro de mil sette centos e quarenta e sinco 
apareceo nesta [Secretaria] de Estado o Capitao Mor Balthazardo [Rego 
Barboza] que examinando elle duas pessas nesta cidade que lhe [havia 
remetido] dorio Negro Manoel Caetano de Azevedo, se achou no exame 
que se lhe fez serem forras, as quaes pessas [corroído] as seguintes. 

Hua india chamada Neebú de na9ao Macurá de idade de quarenta annos 
pouco maes oti menos com dous sinaes da parte direyta, hum abaixo do 
peito, e outro na [corroído] maes hu da parte esquerda assima da pá_// _ 

Hum rapaz que diz ser seu sobrinho de idade ao parecer de sette annos com 
dous sinaes da parte direyta hu quazi no me yo do peito, e outro junto a boca 
do estomago, e sinco da parte esquerda, no hombro junto delle, dous 
assima da pá,e hu no touti~o // ______ _ 
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As quaes duas pessas sendo julgadas no refferido exame por forras, e 
livres de cativeiro; ordenou o Exmº Sr. Govemadore Capitao General, que 
na forma do assento da Junta de Missoes ficassem em poder do ditto 
Capitao Mor para o servirem por sinco annos, e no fim delles ser obrigado 
a entre gallas para a aldea de Caabíi, de que assinou este Termo, e passou 
obrigai;aoporescrito // // _____ _ 

E asim, maes por ordem do mesmo Exm0 Sr. General Ihe forao entregues 
ao mesmo [corroído] Mor Balthazar do Rego Barboza [corroído]. [ docu
mento 149, folha 86v] A saber dous rapazes [hu por nome Pedro] 
[corroído] Barbosa, huma [corroído+ 4 palavras] rapariga [sem nome], 
hu indio por no me J oaquim, as quaes pessas forao remetidas pello Capitao 
Manoel Caetano de Azevedo do rio Negro por Francisco Antonio de 
Oliveira [corroído+ 2 palavras] todos escravos, e que dos seus registos 
constarao '[corroído] Sua Exª a q uem serao remetidos pello Cabo da Tropa 
de Resgates, o que sendo visto em Junta de Missoens do dia [corroído] 
refferido de quatro de fevereiro se determinou, que [corroído+ 1 palavra] 
apresentarem coro as dittas pessas os seus registos [corroído] depositas
sem em poder de seu procurador que he o refferido Capitao Mor Balthazar 
do Rego Barbaza, para a sua [corroído] se fazer a ultima averigua~ao 
nestas materias [corroído] em que se por achar entregue das dittas sinco 
pessas como depositario o ditto Capitao Mor Balthazar do Rego Barboza 
assinou este termo para as entregar a todo o tempo que lhe forem pedidas 
para a refferida averigua~ao,e por assim se obrigar assinou aqui comigo 
eu José Gon~alvez da Fonseca Secretario do Estado que o escrevi. 

José Gon~alvez da Fonseca. 
Balthazar do Rego Barboza. 

[documento 150, folha 87] 

Termo que asinou Manoel da Sil va Cravo como fiador de Claudio Vidigal, 
de hua pessa de [ condi~ao] 

Aos sinco dias do mez de mar~o de mil sette centos e quarenta e sinco 
annos, por ordem do nm0 e Exmº Sr. General e determina~ao da Junta de 
Missoes de 26 de agosto do anno passado aparesseo [nesta] Secretaria 
Manoel da Silva Cravo e por elle foi [corroído] obrigava como fiador de 
Claudia Vidigal a dar con ta de hua pessa de condi~ao do Gentio da Terra 
vindo da Tropa de Resgates a saber hua rapariga de na~ao Boaupe de 
id ad e de dez annos [chamada Ca vira] e no baptismo Francisca com quatro 
sinaes da parte direyta hu na face, outro na cantareira outro junto ao 
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hombro e outro abaixo do suvaco, mas hu da parte esquerda a pe do 
pescosso para atraz a qual rapariga foi concedida ao ditto afian~ado por 
sinco annos e no cabo delles será obrigado elle fiador a repolla para ser 
aplicada para a aldea de Cahabu na forma da ordem de 9 de abril de 165 5, 
e de como asim se obrigou asignou este Termo, e passou Recibo o ditto 
fiador de sua entrega. E eu José Gon~alvez da Fonseca Secretario do 
Estado o fiz escrever e assinei. 

José Gon~al vez da Fon seca 
Manoel da Silva Cravo. 

[documento 151, folha 87v] 

Termo que asignou o Sargento Mor Claudio Antonio de [corroído] de duas 
pessas que [se lhe concederao] de condi~ao. 

Aos sinco días do mez de mar~o de mil sette centos e quarenta e sinco 
annos, por ordem do 11m0 e Exmº Sr. Governador e Capitao General do 
Estado, apareceo nesta Secretaria Claudio Antonio de Almeida, e por elle 
foi ditto se obrigava dar con ta de duas pessas do Gen ti o da Terra, as quaes 
[corroído] quallidades he o seguinte. Hu rapaz do Certao de [corroído] 
chamado Xavier, de idade de sette annos pouco mais ou menos [coro hum 
sinal] da parte direyta abaixo do olho, e outro da parte esquerda em sima 
da sobrancelha. Hua rapariga do mesmo Certao por no me Vitó ria de idade 
de nove annos pouco mais ou menos comos narizes furados de ambas as 
bandas, e hua secatriz na barba da parte esquerda as quaes duas pessas 
f ora o concedidas de condi~al ao ditto Claudio Antonio por sine o annos, 
e no cabo delles sera obrigado a repollas para serem aplicadas para a aldea 
de Mortigura na forma da ordem de 9 de abril de 1655; e de como asim 
se obrigou asignou este termo e passou Recibo de entrega das dittas duas 
pessas e eu José Gon~al vez da Fon seca Secretario de Estado o fiz escrever 
e ass1ne1. 

José Gon~alvez da Fonseca. 
Claudio Antonio de Almeida. 

[documento 152, folha 88] 

Termo que asignou [corroído] de Moura [corroído + 2 palavras] do 
Soldado Paulino da Silva Rego de hua pessa de condiyal. 

Aos seis di as do mez de mar~o de mil sette centos e quarenta e sinco annos 
por ordem do nmo e Exmº Sr. Governador e Capitao General do Estado 
apareceo nesta Secretaria José Antonio de Moura, e por elle foi ditto se 
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obrigava como fiador de Paulino da Silva Rego a dar conta de hua pessa 
que o afian~ado tinha trazido da [Tropa de Resgates] a saber. Hum rapaz 
chamado Papa e do baptismo chamado [José] de na9ao Verequena de 
idade de dez annos, com tres sinaes da parte direyta hum junto a barba, 
outro no pescosso,e outro na cantareira e parte esquerda hu detras da 
orelha e dous na cantareira [o qual] rapaz foi concedido de condi9al por 
sinco annos ao ditto afian9ado, e no cabo delles sera obrigado o ditto fiador 
a dar con ta delle para ser aplicado para a aldea de Mortigura na forma da 
ordem de 9 de abril de 1655, e de como assim se obrigou asignou este 
Termo, e passou Recibo da entrega do ditto rapaz e eu José Gon9alvez da 
Fonseca Secretario de Estado o fiz escrever e assinei. 

José Gon9alvez da Fonseca. 
José Antonio de Moura. 

[documento 153, f olha 88v] 

Termo que [corroído + 3 palavras] como fiador de J ordao de Moraes de 
hua pessa de condi~al. 

Aos nove dias do mez de mar90 de mil sette centos e quarenta e sinco 
annos, por ordem do nmo e Exmº Sr. Governador e Capitao General do 
Estado e determina9al da Junta de Missoes de 26 de agosto do anno 
passado apareceo nesta Secretaria Francisco Nunes [corroído] foi ditto se 
obrigava como fiador de Jordao de Moraes a dar conta de hua pessa que 
o afian9ado tinha mandado da Tropa de Resgates a entregar a seu 
Procurador o Reverendo Conego Antonio Francisco de Proffiro [?] a 
saber, hum rapagao chamado [corroído] de na9ao Boaupe de idade de 15 
annos com tres sinaes da parte direyta hu debayxo do queyxo, outro do 
peito e outro atraz da apa; e hua secatriz abaixo do su vaco, o qual mocetao 
foi concedido de condi~al por sinco annos ao ditto afian9ado, e no cabo 
delles sera obrigado o ditto fiador a dar conta delle para ser aplicado a 
aldea de Cahabu na forma da ordem de 9 de abril de 1655 e de como assim 
se obrigou asignou este Termo, e passou Recibo da entrega do ditto 
mocetao. E eu José Gon9alvez da Fonseca Secretario do Estado o fiz . . 
escrever e as1ne1. 

José Gon~alvez da Fonseca. 
Francisco Nunes. 

[documento 154, folha 89] 

Termo que asignou Joao Pinheiro Moniz· de huma [pessa] de condi9ao 
dada a Dona Maria Jozefa de Bitencourt por sinco annos. 
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Aos dezassete di as do mez de mar~o de mil sette centos e quarenta e sinco, 
nesta Secretaria do [Estado] apareceo J oao Pinheiro Moniz [como fiador] 
de Dona Maria J ozefa Bitencourt vi uva que ficou de [corroído] de Souza 
moradora nesta cidade, a qual sen do concedido pelo Exmo Sr. General hum 
indio do Gentio da Terra para a servir de condi~al por sinco annos, se 
obrigou por este Termo o ditto Joao Pinheiro Moniz a dar contado ditto 
indio acabado o tempo refferido de sinco annos para ser entregue ao 
Missionario da aldea de Caabu de que passou obriga~ao. O ditto [indio] 
se chama Diagato de na9ao Boaupe de idade ao parecer de trinta annos 
pouco mais ou menos [corroído] trez sin aes da parte direyta hu ao pé do 
pescosso, outro no peito, e outro abaixo do sovaco, mais hum da parte 
esquerda na face, e f oi f eito na Tropa de Resgates de que f oi Cabo Estacio 
Rodriguez e julgado de condi9ao por registo passado em 9 de dezembro 
de 1744 e de tudo fiz este Termo eu José Gon9alvez da Fonseca 
Secretario do Estado que assinei e o ditto fiador Joao Pinheiro Moniz. 

José Gon~alvez da Fonseca. 
Joao Pinheiro Moniz. 

[documento 155, folha 89v] 

Termo que asignou o Capitao Antonio Gon9alvez de duas pessas que se 
lhe concederao de condicao do Tribunal dos Auzentes. 

Aos dez dias do mez de mar90 de mil sette centos [corroído] e sinco, por 
ordem do 11m0 e Exmº Sr. Govemador e Capitao General do Estado e 
determina9ao da Junta de Missoes de 26 de agosto do anno passado 
aparesseo nesta Secretaria o Capitao Antonio Gon9alvez e por elle foi 
ditto se obrigava a dar con ta de duas pessas de condi9ao que por despacho 
de 8 do presente mezo Procurador dos [ Auzentes] se lhe tinhao concedido 
por tempo de sinco annos, a saber hum rapaz por no me Bernardo de na9al 
Boaupe de idade de [corroído] annos com hu sinal da parte direyta no 
nariz; mais dous na parte esquerda hua abaixo do olho e outro ao pé do 
pescosso. Hua rapariga chamada Ditaxere de na9ao Boaupe de idade de 
oito annos com hum sinal da parte direyta no ventre mais dous da parte 
esquerda hu asima da fonte e outro limitado abayxo do [peyto ], as quaes 
duas pessas herao pertencentes ao defunto Nicolao Francisco; e de como 
recebeu, e se deu por entregue dellas, se obrigou de acabados os sinco 
annos a repollas para serem aplicadas a aldea de Caabu na forma da ordem 
de 9 de abril de 165 5; e pass o u Recibo da sua entrega e asinou este Termo 
e eu José Gon~alvez da Fonseca Secretario do Estado o fiz escrever. 

José Gon9alvez da Fonseca. 

• 
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Antonio Gon9al vez. 

[documento 156, f olha 90] 

Termo que [asina] [corroído] Rodríguez de vinte e tres pessas que trouxe 
da Tropa de condi9ao e a Junta [ordenou] se examinasse. 

Aos vinte sette días do mez de mar90 de mil sette centos e quarentae sinco, 
por ordem do nmo e Exmº Sr. Governador e Capitao General [do Estado] 
e determina9ao daJ unta de Missoes apares seo nesta Secretaria [corroído] 
Rodríguez, e por elles foi ditto que se obrigava a dar conta de vinte e tres · 
pessas que tinha trazido do Certáo para se examinarem, todas [corroído 
+ 1 palavra] lhe fossem pedidas, e vendendo e alheando algua [sem] o 
refferido ex ame se procedera contra elle comas penas cominadas aos que 
[corroído] pessas contra as leys, e de como asim se obrigou asignou [este] 
Termo e eu José Gon~al vez da Fon seca Secretario do Estado o fiz 
escrever e ass1ne1. 

José Gon~alvez da Fonseca. 
Estácio Rodríguez. 

{glosa lateral ao documento acima: Esta desobrigado por ter dado 
comprimento aoque consta o termo. Albuquerque.} 

[documento 157, folha 90v] 

Termo que assinou Manoel da Costa de Araujo de duas pessas de 
condicao [concedidas] a Francisco Antonio de Oliveira. 

Aos vinte e ~ette días do mez de man;o de mil sette centos e quarenta e 
sinco nesta Secretaria de Estado apareceo Manoel da Costa de Araujo, 
que havenJo tomado entrega de duas pessas de condi~ao concedidas a 
Francisco Antonio de Oliveira; se obrigou por este termo o ditto Manoel 
da Costa a entre gallas no fim de sinco annos para a aldea de Caabu; consta 
serem as dittas pessas hum rapagao ao parecer de deszasseis annos de 
na~ao [corroído] com tres sinaes na cantare ira esquerdajunto ao pescosso 
e outro [junto] ao [corroído] do bra90, e outro sobre a sobrancelha do olho 
direito; e assim mais huma rapariga de idade ao parecer de seis annos por 
nome Joanna nao baptizada, sem sinal algum, [corroído] pessas perten
cerao ao deffunto Antonio da [corroído + 1 palavra], houve o ditto 
Francisco Antonio de Oliveira do Tribunal [dos] Auzentes, aonde pagou 
a avalia~ao de seu custo [como] constou por Recibo do Thezoureiro, 
passado em 23 [corroído] do presente anno; em cujos termos assinou 
[este] o di tto Manoel da Costa de Ara u jo obrigandosse a reff erida entrega 
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no fim dos sinco annos. E eu José Gon~alvez da Fonseca Secretario do 
Estado o escrevi e assinei. 

José Gon9al vez da Costa. 
Manoel da Costa de Araújo. 

[documento 158/159, folha 90v e 91] 

Termo que assinou Balthazar do Rego Barboza para se examinarem vinte 
e duas pessas de Luiz Correa Botelho, que chegou do Rio Negro. 

Aos sinco días do mez de abril de mil sette centos e quarenta e sinco, na 
Secretaria do Estado apareceo Luiz Correa Botelho, que vindo do arra y al 
da Tropa de Resgates do Rio Negro, apresentou vinte e duas pessas [ com 
visto] e passaportes, as quaes pessas vinhao [corroído+ 2·palavras] nesta 
cidade para [cujo] effeito apresentou por fiador do Capitao Mor 
Balthazar do Rego Barboza, este Termo se obrigou a que se apresentarao 
a exame todas as vezes que [corroído] se interprete para se proceder a 
elle, e por se obrigar ao refferido assinou este termo, que eu José 
Gon9alvez da Fonseca Secretario do Estado escrevi e assinei. 

José Gon9alvez da Fonseca. 
Balthazar do Rego Barboza. 

[documento 160, folha 91] 

Termo que assinou Bento de Figueiredo Tenreiro, em que se obriga por 
ter em seu poder huma india pertencente a Antonio Pinheiro. 

Aos sinco días do mez de abril de mil sette centos e quarentae sinco, nesta 
Secretaria por ordem do Exmº Sr. General foi entregue Capitao Mor Bento 
de Figueiredo Tenreiro huma india chamada Joanna de dezoito annos ao 
parecer, a qual andava fugidae pertencendo a Antonio Pinheiro se obrigou 
o di to Ben to de Figueiredo como depositario a dar con ta da dita india todas 
as vezes que lhe for pedida; e de como se obrigou ao refferido assinou este 
Termo. E eu José Gon~alvez da Fonseca Secretario do Estado escrevi e 
ass1ne1. 

José Gon9alvez da Fonseca. 
Ben to de Figueiredo Tenreiro. 

[documento 161,folha91v] 

Termo que assinou Thomaz Luiz Teixeira de hu indio forro chamado 
Angel o. 
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Aos sette dias do mez de abril de mil sette centos e quarenta e sinco, nesta 
Secretaria de Estado por ordem do Exmo Sr. General apareceo Thomaz 
Luiz Teixeira que recebendo por ordem do mesmo Senhor hum indio do 
Gentio da Terra por nome Angelo ao parecer de sincoenta annos., se 
obrigou por este termo a dar con ta de lle todas as vezes que lhe fo~ pe.d1do, 
cuja entrega se lhe fez em rezao de dizer e confessar o mesm~ 1nd10. ser 
forro, e nao ha ver documento que de presente mostre o contrano, e d1zer 
o mesmo indio queira assistir comodito Thomaz Luiz Teixeira e porque 
este se obrigou ao refferido assinou este termo, que eu José Gon9al vez da 
Fonseca Secretario do Estado escrevi e assinei. 

José Gon9alvez da Fonseca. 
Thomaz Luiz Teixeira. 

(documento 162, folha 92] 

Termo que assignou [Sebastiao] Vieyra dos Santos de nove pessas que 
trouxe de Certao [sem] exame. 

Aos dezoito dias do mez de abril de mil sette centos e quarenta e sinco 
annos, nesta Secretaria do Estado, por ordem do nmo e Exmº Sr. Govema
dor e Capitao General do Estado, aparesseo Sebastiao Vieyra dos Santos 
o qual tinha chegado da Tropa de Resgates com [nove] pessas para se 
examinarem, termos em que ordenou [o mesmo] Exmº Sr. General que as 
dittas nove pessas conservasse em seu poder athe lhe serem pedidas para 
o exame que nellas se deve fazer, com condi9al que vendendo ou albeando 
algua das dittas pessas sem o reff erido exame se procedera contra elle com 
as penas cominadas aos que fazem pessas contra as leys, e porque 
prometeo cumprir e guardar este Termo asignou. E eu José Gon9alvez da 
Fon seca Secretario do Estado o fiz escrever e assinei. 

José Gon9alvez da Fonseca. 
Sebastiao Vieyra dos Santos. 

[documento 163,folha 92v] 

Termo que asignou o Sargento Mor Joao de [Brito de Franca] de quatro 
pessas de condi~ao, que [trouxe] da Tropa de Resgates. 

Aos vinte dous dias do mez de abril de mil sette centos e quarenta e cinco 
annos, por ordem do 11m0 e Exmº Sr. Governador e Capitao General do 
Estado, e determina9al da Junta de Missoes de 26 de agosto do anno 
passado aparesseo nesta Secretaria o Sargento Mor Joao de Brito da 
Franca, e por elle foi dito se obrigava a dar conta de quatro pessas; que 
na Tropa se lhe tinha concedido de condi~ao a saber. 
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1- Hua india chamada Berofa de nas9ao Amaribero de idade de 30 annos 
com hum sinal limitado da parte esquerda no pescosso // 

2- Hum rapaz chamado Cueuanaca de nas9ao Baniva de idade de 12 annos 
com hum sinal da parte direyta no pescosso // 

3- Outro rapaz chamado Tapfi de nas9ao Boaupe de idade de 11 annos 
com hú sinal da parte direyta da parte no peito // 

4- Hua india chamada Itirongo de nas9ao Boaupe de idade de 27 annos 
com hu sinal da parte direyta abaixo da garganta; as quaes quatro pessas 
forao concedidas de condi~al por sinco annos ao dito Sargento Mor Joao 
de Brito da Franca, e no cabo delles sera obrigado a dar conta dellas para 
ser aplicadas a aldea de Cahabfi na forma da ordem de 9 de abril de 165 5, 
e de como assim se obrigou asignou, este Termo, e passou Recibo de 
entrega do di to mocetao digo [sic] digo da entrega das ditas quatro pessas. 
E eu José Gon~alvez da Fonseca Secretario do Estta o fiz escrever e 
ass1ne1. 

Joao de Brito da Franca. 
José Gon9alvez da Fonseca. 

[documento 164, folha 93] 

Termo que asignou [corroído] Santos para entregar hu indio [corroído+ 
1 palavra] mesmo termo se declara. 

Aos vinte quatro dias do mez de abril de mil sette centos e quarenta e cinco, 
por ordem do Exmo Sr. Joao de Abreu de CastelloBranco Govemador e 
Capitao General apareceo nesta Secretaria do Estado Joao dos Santos 
[sic], e por este Termo se obrigou a entregar a ordem do mesmo Sr. dentro 
de quinze días, que principiao da datta deste, hu indio do Gentío da Terra 
chamado Lucas pertencente ao Capitao Antonio Gon9alvez com 
comina9ao de que faltando a dita entrega ser prezo, para da cadea fazer 
a dita reposi9ao; e de como se obrigou ao refferido assinou este Termo que 
eu José Gon~alvez da Fonseca Secretario_ do Estado escrevi e assinei. 

Joao dos Santos. José Gon~alvez da Fonseca. 

Satisfez ao termo assima escrito, e entregou o indio mencionado em 11 de 
mayo de 1745. 

José Gon~alvez da Fonseca. 
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[documento 165, folha 93v] 

Termo que asignou [Francisco] Xavier como fiador de J oao de Matt~s 
para examinar [trinta] pessas do Gentio da Terra, que trouxe do [Japura] . 

Aos trinta di as do mez de abril de mil sette centos e quarenta e cinco annos, 
por ordem do nmo e Exmº Sr. Joao de Abreu de Castelbranco ?overna~or . 
e Capitao General do Estado apareceo nesta S~cretariaFr~nc1sco Xav1er, 
e por elle foi dito que elle se obrigava como f1~dor de ~oao de Ma~tos, a 
dar con ta de trinta pessas, que o dito afian~ado t1nha traz1do do Certao dos 
Sulim6es sem exame, para nesta cidade se examinarem,no Conselho da 
Companhia de J esus, e vendendo ou albeando al gua sem o refferido exame 
se procedera contra hu e outro com as pena.s co~in~das ª,?s que fazem 
pessas contra as leys, e de como assim se obngarao as1gnarao este Termo 
e eu José Gonc;alvez da Fonseca Secretario do Estado o fiz escrever e 

assme1. 

José Gon~alvez da Fonseca. 
Francisco Xavier de Oliveira. 

[documento 166, folha 94] 

Termo que asignou Francisco Xavier como fiador de Manoel Lopez, [de 

hu rapaz de condic;ao]. 

Aos dezoito dias do mez de maio de mil settecentos e quarenta e cinco 
annos, por ordem do nmo e Exmº Sr. Governador e Capitao General do 
Estado, e determinac;ao da Junta de Missoes de 26 de agosto ~o .anno 
passado apareceo nesta Secretaria Francisco Áavier e por elle fo1 d1to ~e 
obrigava como fiador de Manoel Lopez a dar con ta de hu rapaz do Gentlo 
da Terra, que na Tropa se tinha concedido de condic;al a saber. H~m rapaz 
de nac;al Verequena chamado Caribina e do ba~tismo Pedro d~ 1dade de 
nove annos com dous sinaes da parte esquerdaJunto a cantare1ra, o qual 
rapaz foi concedido ao <lito Manoel Lopez por sinco a~nos, de condic;al, 
e no cabo delles será obrigado [a dar] conta delle o d1to fiador para ser 
aplicado a aldea de Cahabfi na forma da ordem de 9 de abril de 1655 e de 
como assim se obrigou o dito fiador, e afian~ado asignaral este Termo,. e 
passou Recibo da sua entrega. E eu José Gonc;al vez da Fon seca Secretan o 
do Estado o fiz escrever e assinei. 

José Gonc;alvez da Fonseca. 
Francisco Xavier de Oliveira. 
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[documento 167, folha 94v] 

Termo que asignou Joao Ribeiro Bernardes como fiador do Padre 
Anacleto de Carvalho,para dar con ta de seis pessas para se examinarem. 

Aos tres días do mez de junho de mil sette centos e quarenta e s1nco annos, 
por ordem do Ilm0 e Exmº Sr. Joao de Abreu Castelbranco Governador e 
Capitao General do Estado aparesseo nesta Secretaria Joao Ribeiro 
Bernardes, e por elle foi ditto [se] obrigava como fiador do Padre 
[ Anacleto] de Carvalho [a dar con ta de seis pessas do Gen ti o da Terra] que 
o ditto afianc;ado [ tinha trazido] do Certal dos Sulim6es [ sem] ex ame para 
nesta cid ad e [se] examinarem no Conselho da Companhai de J esus todas 
as vezes que lhe forero pedidas, e vendendo ou albeando algua sem o 
refferido exame que nellas se deve fazer se procederá contra hu e outro 
comas penas cominadas aos que fazem pessas contra as leys, e morrendo 
ou fugindo algua será obrigado a justicar hua outra couza e de como 
assim se obrigou asignou este termo e eu Mathias Paes de Albuquerque 
official da Secretaria do Estado o fiz. 

J oao Ribeiro Bernardes. 
Mathias Paes de Albuquerque. 

[documento sem número, folha 94v] 

Termo que asignou José Francisco da Costa como fiador de Antonio 
Martins a que se concederal quatro pessas de condi<;al que trouxe da 
Tropa.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Aos dezasseis días do mez de junho de mil sette centos e quarenta e cinco 
annos, por ordem do nmo e Exmº Sr. Governador e Capitao General do 
Estado e determinac;ao da Junta de Missoes de 26 de agosto do anno 
passado aparesseo nesta Secretaria José Francisco da Costa, e por elle foi 
di to que se obrigavacomo fiador de Antonio Martins adarconta de quatro 
pessas do Gentio da Terra que na Tropa se tinha concedido ao afianc;ado 
de condi<;al a saber// 

# Hú rapaz chamado Neaury de nasc;ao Boaupe ja baptizado por nome 
Joao de idade de 12 annos com hu signal da parte direyta na bochecha, 
mais dous na parte esquerda no peito 

#Hum rapagao chamado Daxfi de nasc;al Boaupe de idade de quinze annos 
com hu signal da parte esquerda junto a cantareira 

# Hua rapariga chamada Iomapony, e no baptismo Rosa de nac;ao 
Paraviana de idade de sette annos com tres sinaes [corroídas 2 linhas] 
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esquerda [corroída 1 linha] costellas, hum rapaz chamado [corroído] e no 
baptismo Francisco de nas~al Bouape de idade de dez annos, com dous 
sinaes da parte direyta hu na testa e outro abaixo da face [corroído] outro 
da parte esquerda na testa /1 // ____ _ 

Aos quaes quatro pessas foral concedidas ao dito Antonio Martins por 
cinco annos de condi~al, e no cabo delles será o di to fiador obrigado a dar 
con ta dellas para serem aplicadas a aldea de Cahabfi na forma da ordem 
de 9 de abril de 165 5 e de como assim se obrigou o di to fiador, e afian~ado 
asignara! este Termo, e passott Recibo da sua entrega. E eu Mathias Paes 
de Albuquerque official da Secretaria do Estado o fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
José Francisco da Costa. 
Antonio Martins. 

[documento 168, folha 95] 

Termo que asigna Joal de Affonceca da entrega de hu indio pertencente 
· a seu irmao Cae tan o de Aff onceca. 

Aos· vinte sinco dias do mez de junho de 17 45 annos, por ordem do nmo 
e Exmº Sr. General apareceo nesta Secretaria do Estado J oal da Affonseca 
e por elle foi dito se obrigava a dar conta hu indio pertencente a seu irmao 
Caetano da Affonceca athe a chegada de Joao de Bonichom, ou do ditto 
seu irmao para se examinar o certo Termo de sua escravidal e de como 
assim se obrigou asignou este Termo e eu Mathias Paes de Albuquerque 
official da Secretaria do Estado o fiz. 

J oao de Affonceca. 

[documento sem número, folha 9Sv] 

Termo que asigna o Capitao Mor Bento de Figueiredo [Tenreyro] 
[corroído + 1 palavra] Antonio da Costa Pinto de oito pessas do [Gen ti o 
da Terra para se examinarem]. 

Aos sette di as do mez de julho de 17 45 annos, por ordem do 11m0 e Exmº Sr. 
General aparesseo nesta Secretaria do Estado o Capitao Mor Bento de 
Figueiredo Tenreyro, e por elle foi ditto que se obrigava a dar con ta como 
fiador de Antonio da Costa Pinto, de oito pessas que o di to afian~ado tinha 
trazido do Certao do Japura sem ex ame, para nesta cidade se examinarem 
no Conselho da Companhia de J esus, todas as vezes que lhe f orem pedidas 
e vendendo ou albeando algua sem o refferido exame que nellas se de ve 
fazer, se procedera contra hu e outro comas penas caminadas aos que 
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fazem pessas contra as leys, e morrendo ou fugindo algua sera abrigado 
a [justificar] hua e outra couza, e de como assim se obrigou asignou este 
Termo que eu Mathias Paes de Albuquerque official da Secretaria do 
Estado o fiz . 

Nao teve effeito este Termo, se fez de novo outro que se acha Ian~ado a 
[corroído] 91 des te mesmo [corroído] . 

[OBS: O termo acima encontra-se riscado no original.] 

[documento 169, folha 9Sv] 

Termo que asignou o Ca pitao digo Joao Paulo de Mendon~a como fiador 
de Antonio Nogueira digo Antonio de Cha ves Nogueira de nove pessas 
entre pequenas e grandes do Gentío da Terra para se examinarem. 

Aos sette dias do mez de julho de 1745 annos, por ordem do nm0 e Exm0 

Sr. General aparesseo nesta Secretaria do Estado J oao Paulo de Mendon
~a, e por elle foi ditto que se obrigava a dar con ta como fiador de Antonio 
de Cha ves N ogueira de nove pessas que o di to afian9ado tinha trazido do 
Certao do Japura sem exame para nesta cidade se examinarem no 
Conselho da Companhia de Jesus todas as vezes que lhe forem pedidas; 
·e vendendo ou alheando algua sem o refferido exame que nellas se deve 
f azer se procedera contra hu outro comas penas cominadas aos que fazem 
pessas contra as leys, e morrendo ou fugindo algua sera [corroídas 3 
linhas] Estado o fiz. 

Joao Paulo de Mendon9a. 

[documento 170, folha 96] 

Termo que asignou Thomas de Freytas Ferreira como fiador de Joao 
Antonio Ferreyra e Manoel da Rosa de quatorze pessas entre pequenas e 
grandes do Gentio da Terra para se examinarem. 

Aos sette días do mez de julho 1745 annos, por ordem do nmo e Exmo Sr. 
General aparesseo nesta Secretaria do Estado Thomas de Freytas Ferreira 
e por elle foi di to que se obrigava a dar con ta como fiador de J oao Antonio 
Freyre e Manoel da Rosa de catorze pessas entre pequen as e grandes que 
o di to afian~ado tinha trazido do Certao do Japura sem ex ame, para nesta 
cidade se examinarem no Conselho da Compan hia de J esus, todas as vezes 
que lhe forem pedidas, e vendendo ou alheando algua sem o refferido 
exame que nellas se devem fazer, se procedera contra hu e outro com as 
penas caminadas aos que fazem pessas contra as Jeys, e morrendo ou 
fugindo algua sera obrigado a justificar hua e outra couza, e de como 
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assim se obrigou asignou este Termo. E eu Mathias Paes de Albuquerque 
official da Secretaria do Estado o fiz. 

de Thomas + de Freytas Ferreira hua cruz. 

[documento sem número, folha 96v] 

Termo que [corroído+ 3 palavras] Bernardes como fiador de Aleixo 
[corroído] Soares de 27 pessas [corroído+ 3 palavras] se examinarem. 

Aos sette dias do mez de julho de 1745 annos, por ordem do 11m0 e Exmº 
Sr. General aparesseo nesta Secretaria de Estado Joao Ribeiro 
Bernardes, e por elle foi di to que se obrigava a dar conta de 27 pessas e 
hua cria que fazem vinte e [ oito] entre os quais estao duas moribundas, 
como fiador de Aleixo Gamr° Soares, a quem vierao as taes pessas do 
Certao do Japura, para se examinarem nesta cidade no Conselho da 
Companhia de Jesus, todas as vezes que lhe forem pedidas, e vendendo 
ou alheando algua sem o refferido exame que nellas se devem fazer, se 
procedera contra hu e outro, comas penas cominadas as que fazem pessas 
contra as leys, e morrendo ou fugindo alguma sera abrigado a justificar 
hua e outra couza, e de como asim se obrigou asignou este Termo. E eu 
Mathias Paes de Albuquerque official da Secretaria do Estado o fiz. 

Joao Ribeiro Bernardes. 

[documento 171, folha 96v] 

Termo que asignou o Capitao Mor Balthazar do Rego Barbosa como 
fiador de Custodio de Nig, para dar a exame duas pessas do Gentio da 
Terra. 

Aos quinze dias do mez de julho de mil sette centos e quarenta e sinco 
annos, por ordem do nmo e Exmº Sr. General apareceo nesta Secretaria do 
Estado o Capitao Mor Balthazar do Rego Barbosa, e por elle foi di to se 
obrigava a dar conta de duas pessas para se examinarem, por virem sem 
estas circonstancias do Certal por falta de lingoa, todas as vezes que lhe 
forem pedidas, e vendendo ou albeando al gua sem o refferido exame que 
nellas se de ve fazer se procedera hum e outro comas penas caminadas as 
f azem pessas contra as leys, e de como asim se obrigou asignou este 
Termo, que eu Mathias Paes de Albuquerque official da Secretaria do 
F"tado o fiz. 

Balthazar do Rego Barbosa. 
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[documento sem número, folha 97] 

Termo que [corroído] [José Antonio] Moura [como fiador de] Pedro 
[Nunes] da Silva de 30 pessas para se examinarem. 

Aos vinte hum días do mez de julho de 1745 annos, por ordem do nm0 e 
Exmº Sr. General aparesseo nesta Secretaria do Estado José Antonio de 
Moura e por elle foi di to que se obrigava como fiador de Pedro Nunes da 
Silva a dar conta de trinta pessas, as quaes tinha trazido o dito afian~ado 
do Certao do J apura para se examinarem nesta cidade no Conselho da 
Companhia de Jesus, todas as vezes que lhe forem pedidas; e vendendo 
ou albeando algua sem o refferido exame que nellas se deve fazer se 
procedera contra hu e outro comas penas caminadas aos que fazem pessas 
contra as leys; e morrendo ou fugindo algúa sera abrigado a justificar hua 
e outra couza, e de como asim se obrigou asignou este termo que eu 
Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado o fiz. 

José Antonio de Moura. 

[corroída glosa lateral ao documento acima.] 

[documento 172, folha 97] 

Termo que asignou o Sr. José Monteiro de Noronha como fiador de 
Antonio da Costa Pinto de oito pessas do Gentio da Terra para se . 
exam1narem. 

Aos settedias do mezdejulhode 1745 annos, porordemdollmºeExmº Sr. 
General apares seo nesta Secretaria do Estado José Monteiro de Noronha 
e por elle foi di to que se obrigava a dar conta de oito pessas como fiador 
de Antonio da Costa Pinto, o qual trouxe as taes pessas do Certao do 
J apurá para se examinarem nesta cidade no Conselho da Companhia de 
Jesus [todas as vezes que lhe forero pedidas, e vendendo] [corroído] ou 
alheando [corroído+ 4 palavras] se devem fazer se [procedera] [corroído 
+ 3 palavras] cominadas [aos que fazem pessas] contra as leys, e 
morrendo ou fugindo algua sera abrigado a justificar hua e outra couza 
e de como asim se obrigou asignou este termo que eu Mathias Paes de 
Albuquerque official da Secretaria do Estado o fiz. 

Joseph Monteiro de Noronha. 

[documento 173, folha 97v] 

Termo que asigna o Sr. José de Barros Sylva como fiador de Lucas da 
Franca Lameira de tres pessas que trouxe do Certal do Japurá para se 
exam1narem. 
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Aos vinte tres dias do mez de julho de 1745 annos, aparesseo nesta 
Secretaria José de Barros Silva e por elle foi di to se obrigava como fiador 
de Lucas da Franca Lame ira a dar con ta de tres pessas do Gen ti o da Terra 
para se examinarem nesta cidade; pellas trazer do Certal do J apurá sem 
estas circonstancias, e vendendo ou alheando algua sem o refferido exame 
que nellas se deve fazer, se procedera contra hu e outro comas penas 
cominadas aos que fazem pessas contra as leys; e morrendo ou fugindo 
algua sera obrigado a justificar hua e outra couza, e de como asim se 
obrigou asignou este termo que eu Mathias Paes de Albuquerque Official 
da Secretaria do Estado o fiz. 

José de Barros Sylva. 

[documento sem número, folha 98] 

[corroída 1 linha] como [corroída+ 3 palavras] Rodriguez [corroído+ 2 
palavras] que trouxe do Certao do Japurá para se examinarem. 

Aos seis dias do mez de agosto de 1745 annos, por ordem do nmo e Exmº 
Sr. General, aparesseo nesta Secretaria do Estado José de Freytas, e por 
elle foi di to se obrigava a dar con ta de sinco pessas como fiador de Jacinto 
Rodriguez, para se examinarem nesta cidade; pellas trazer o <lito do 
Certao do J apurá sem esta circonstancia, e constando vendeo, ou alhéou 
alguma sem o refferido exame que nellas se de ve fazer se procederacontra 
hum e outro comas penas cominadas aos que fazem pess~s contra as leys; 
e morrendo ou fugindo al gua sera obrigado a justificar hua e outra couza, 
e de como asim se obrigou asignou este termo que eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretar~a do Estado o fiz. 

Joseph de Freytas. 

[documento 174, folha 98] 

Termo que asignou Joao Francisco da Silva de duas pessas que se 
entregarao a José da Costa Jordao; pertencentes a Manoel de Souza 
Al vares. 

Aos seis dias do mez de agosto de 17 45 annos, por ordem do Exmº Sr. 
General apa~esseo nesta Secretaria do Estado Joao Francisco da Silva e 
por elle foi ditoqueelle vinhatomarcontadeduas pessas para as entregar 
a José da Costa Jordao, pertencentes a Manoel d~ Souza Al vares para se 
examinarem, quando se lhe pedirem, e de como asim foi verdade asignou 
este termo que eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do 
Estado o fiz. 
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Joao Francisco da Silva. 

[documento sem número, folha 98v] 

[corroídas 3 linhas] Barreto por 3 pessas para se examinarem. 

Aos sette dias do mez de agosto de 1745 annos, por ordem do Exmº Sr. 
General aparesserao nesta Secretaria do Estado Nicolao Correa e 
Dionizio da Fonseca Freytas; e por eUe foi <lito que visto o fiador José 
Antonio de Mol.Ira ter desistido da fiani;a porque tinha afiani;ado Pedro 
Nunes Barreto, se obrigaval elles a afiani;allos no mesmo numero de 
pessas que consta do primeiro termo, para serem examinadas,e concentem 
a que o dito afian~ado as leve para fora desta cidade visto nal haver 
examinador para as examinar, the lhe serem pedidas, e outro [corroído] 
se obrigao, as mais clauzulas e penas cominadas no refferido termo que 
se acha lan~ado a folha 97 des te mesmo Li vro e de como asim se obrigao 
asignao este termo que eu Mathias Paes de Albuquerque Official de 
Secretaria de Estado o fiz. 

Dionizio da Fonseca Freytas. 
Nicolao Correa Henriques. 

[documento 175, folha 99] 

Termo que asignou José de Frey tas como fiador de Jacinto Rodríguez de 
tres pessas para se examinarem. 

Aos onze dias do mez de agosto de 1745 por ordem do 11m0 e Exmº Sr. 
General aparesseo nesta Secretaria José de Freytas, e por elle foi <lito se 
obrigava como fiador de Jacinto [corroído 3 linhas] [fossem pedidas e 
vendendo ou alheando algua sem o refferido exame] que nellas se [de ve] 
fazer se procedera contra hu e outro com as penas cominadas aos que 
fazem pessas contra as leys, e morrendo ou fugindo algua sera obrigado 
a justificar hua e outra couza, e de como asim se obrigou asignou este 
termo que eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do 
Estado o fiz. 

José de Freytas. 

[documento 176,folha99] 

Termo que asignou Dionisia da Fonseca Freytas como fiador de José de 
Araujo Correa, para dar conta de sinco pessas para se examinarem. 

Aos treze dias do mez de agosto de 17 45 annos, por ordem. do nm0 e Exmº 
Sr. General aparesseo nesta Secretaria do Estado Dionisia da Fonseca 
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Freytas, e por elle foi dito se obrigava como fiador de José de Araujo 
Correa a dar conta de sinco pessas do Gentio da Terra, que o dito 
afian~ado tinha trazido do Certao do Japurá para se examinarem nesta 
cidade todas as vezes que lhe forem pedidas; e vendendo ou albeando al gua 
sem o refferido exame que ne11as se deve fazer se procedera contra.hu e 
outro com as penas cominadas aos que fazem pessas contra as leys, e 
morrendo ou fugindo al gua sera obrigado a justificar hua e outra couza, 
e de como asim se obrigou asignou este termo, que eu Mathias Paes .de 
Albuquerque Official da Secretaria de Esta~o o fiz. 

Dionisio da Fonseca Freytas. 

[documento 177, folha 99v] 

Termo que asignou [corroído + 1 palavra] Freytas [como fiador de 
Antonio Barbosa] a quem se concederao duas pessas forras que trouxe da 
Tropa de Resgates. 

Aos trinta e hu dias do mez de agosto de 1745 annos, por ordem do 11m0 

e Exmº Sr. Governador e Capitao General do Estado aparesseo nesta 
Secretaria, digo, [sic] e determina~al da Junta de Missoes de 26 de agosto 
do anno passado apares seo nesta Secretaria Dionisio da Fon seca Freytas, 
e por elle foi di to se obrigava como fiador de Antonio Barbosa Leal a dar 
con ta de duas pessas do Gen ti o da Terra, que na Tropa se tinhal dado por 
forras e se concede ao affian~ado por sinco annos a saber 

# Hua india chamada Demariana de nas~ao Mareim de [idade] de 20 
annos com dous sinaes limitados, hu junto ao beisso de sima outro junto 
ao pescosso /1 11 // ___ _ 

# Hua rapariga por no me Pirieu de nas~ao [Vatuya] de idade de 15 annos 
com tres sinaes da parte direyta hu limitado abaixo do queixo e dous 
grandes no toutisso, mais dous da parte esquerda, hu por sima do hombro 
eoutronobrasso // // ______ _ 

As quaes duas pessas foral concedidas ao di to Antonio Barbosa Leal por 
sinco annos e no cabo delles sera o di to fiador obrigado a dar con ta dellas 
para serem aplicadas para a aldea de Caabu n~ forma da ordem de nove 
de abril de 1655, e morrendo ou fugindo algua sera lago obrigado a dar 
parte, ou a justificar com tres testemunhas autenticas, [pena] de que asim 
nal fazendo pagar 36 reís por cada cabessa que faltar, e de como asim se 
obrigou asignou este termo que eu Mathias Paes de Albuquerque Official 
da Secretaria de Estado o fiz. 
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Mathias Paes de Albuquerque. 
Dionisio da Fonseca Freytas. 

[documento 178, folha 100] 

[corroídas 3 linhas] para [corroído] examinarem. 

135 

Aos dez días do mez de setembro anno do nascimento de Nosso·Senhor 
Jesus Christo de 1745, por ordem do Governador e Capitao General do 
Estado aparesseo nesta Secretaria Berthalomeu Guerreyros, e por e JI e f oi 
ditoque seobrigava [como] fiadordeJoséAlvares [Sanhudo] adarconta 
de [corroído] pessas do Gentío da Terra, que o di to afian~ado tinha trazido 
do Certao do Japurá para se examinarem nesta cidade todas as vezes que 
lhe forem pedidas; e vendendo ou albeando al gua sem o refferido exame 
que nellas se deve fazer, se procedera contra hu e outro [comas] penas 
cominadas aos que fazem pessas contra as leys e morrendo ou fugindo 
algua sera obrigado a justificar hua e outra couza, e de como assim se 
obrigou asignou este termo que eu Mathias Paes de Albuquerque Official 
da Secretaria de Estado o fiz e asigne y. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Bertholomeu Guerreyros da Luz. 

[documento·sem número, folha lOOv] 

Termo que [corroído+ 3 palavras] como fiador [de Raimundo Dutra] 
para dar conta de [nove] pessas para se examinarem. 

Aos quinze días do mez de settembro de 17 45, por ordem do Governador 
e Capitao General do Estado, aparesseo nesta Secretaria Custodio 
Barbosa da Silva e por elle foi dito como [corroído] se obrigava como 
fiador de Raymundo [corroído] dar conta de duas pessas do Gen ti o [da 
Terra], que o dito afian~ado tinha trazido do Certal do [Japurá] para se 
examinarem nesta cidade todas as vezes que lhe fossem pedidas; e 
vendendo ou albeando algua sem circonstancia, se procedera contra hua 
e [ outro] com as penas cominadas aos que fazem pessas contra as leys, e 
morrendo ou fugindo algua sera obrigado a justificar hua e outra couza 
e de como asim se obrigou asignou este termo que eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria de Estado o fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Custodio Barbosa da Silva. 
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[documento 179, folha lOOv] 

Termo que asignou Placido Portal para duas pessas do Gentío da Terra 
para se exam1narem. 

Aos quinze di as do mez de septembro de mil settecentos e quarenta e sinco, 
por ordem do Governador e Capitao General do Estado aparesseo nesta 
Secretaria Placido Portal, e por elle foi di to se obrigava a dar con ta de duas 
pessas do Gentio da Terra para se examinarem no termo de vinte dias, e 
nao o fazendo assim sera obrigado a restetuillas no Corpo da Guarda, e 
morrendo ou fugindo [algua] dentro do refferido termo sera também 
obrigado [corroída 1 linha] Tropa de Resgates por [corroídas 2 linhas] 
este termo que eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria de 
Estado o fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Placido Portal. 

[documento 180,'folha 101] 

Termo que asignou Thomas de Freytas como fiador de Domingos José 
para dar conta de sinco pessas para se· examinarem. 

Aos dezanove dias do mez de settembro de mil settecentos e quarenta e 
sinco annos, por ordem do nm0 e Exmº Sr. Joal de Ahreu de Castelbranco 
Governador e Capitao General do Estado aparesseo nesta Secretaria 
Thomaz de Freytas, e por elle foi <lito que se obrigava como fiador de 
Domingos José a darcontade duas, digo [sic] de sinco pessas do Gentío 
da Terra que o di to afianyado tinha trazido do Certao do J apurá para se 
examinarem nesta cid ad e todas as vezes que lhe f orem pedidas, e 
vendendo ou albeando algua sem o refferido exame se procedera contra 
hum e outro comas penas cominadas aos que fazem pessas contra as leys, 
e morrendo, ou fugindo al gua se procedera contra hu e outro digo, [sic] 
sera obrigado a justificar Jurídicamente, hua e outra couza; e de como 
asim se obrigou asignou este termo com hua cruz. E eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria de Estado o fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Thomaz +de Freytas. 

[documento sem número, folha 101 v] 

Termo que asignou [corroído+ 1 palavra] cabo [corroído] do Capitao 
[corroído+ 1 palavra] como fiador [de seu irmaoJoséMigueis] para dar 
conta de duas pessas no termo de hu mez. 
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Aos vinte días do mez de settembro de 1745 annos, por ordem do nmo e 
Exmº Sr. General aparesseo nesta Secretaria do Estado Antonio da Silva 
Cabo de Esquadra da Companhia de Artelharia, e por elle foi di to que se 
obrigava como fiador e principal pagador a dar conta de duas pessas do 
Gentio da Terra que seu irmal José Migueis tinha desencaminhado ou 
vendido, hua a Joal Rodriguez Coelho, e outra a Manoel Breve, as quaes 
pessas heral pertencentes a canoa de Gabriel Antonio de que era o dito 
seu irmal afian~ado, cabo, e nao fazendo asim o <lito fiador no espayo de 
hu mez, se procedera contra elle a prizal da onde nal sera solto sem a 
entrega das refferidas duas pessas; e de como asim se obrigou asignou 
este termo que eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria de 
Estado o fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
de Antonio+ da Sylva 
hua cruz. 

[documento 181, folha 102] 

Termo que asignou o Sargento Mor Andre Fernandes como fiador do 
Reverendo Con ego Antonio de Mattos Franco, a quema Junta de Missoes 
concedeo trez pessas forras, que seu irmal tinha trazido da Tropa de 
Resgates. 

Aos vinte trez días do mez de settembro de 1745 annos por ordem do nmo 
e Exmº Sr. Governador e Capitao General do Estado e determinayal da 
Junta de Missoes [corroídas 2 linhas] [por elle foi <lito que se obrigava 
como fiador] do Reverendo Conego [Antonio de Mattos Franco] a dar 
conta de trez pessas do Gentío da Terra que a mesma Junta [lhe] havia 
concedidas por forras, por [asim] constar dos seus registos que se lhe 
pasarao na Tropa para servirem por sinco annos a saber _____ _ 

[documento 182, folha 102] 

# Hum indio Maicuitá de nas9ao Arovayana de idade de 24 annos com 
sinco sin aes da parte direyta [hum] junto a pon ta da cantare ira, dous junto 
ao suvaco, e outro abaixo delle, e outro nas costellas, mas hu da parte 
esquerda abaixo do olho ________________ _ 

# Hua rapariga chamada Cuimay de nas~ao [Guixibana] de idade de 12 
annos com hu sinal da parte direyta no pé do pescosso para atraz, mais hu 
da parte esquerda abaixo da cantareira. 
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# Hua mocetona chamada [Cailó [?]]de nas~ao Copeana de idade de 16 
annos com trez sinaes da parte direyta dous juntos no canto do olho, e 
outro junto a teta, mais hu da parte esquerda abaixo da cantareira __ _ 

As quaes trez pessas forao concedidas ao di to Reverendo Conego Antonio 
de Mattos Franco como forras para o servirem por s inco annos e no cabo 
delles sera 0 di to fiador obrigado a dar con ta delles para serem aplicadas 
para a aldea de Cahaby na forma da ordem de nove de abril d~ 16~?· E 
morrendo ou fugindo algua sera obrigado a dar logo parte, ou a JUSt1f1car 
com trez testemunhas autenticas, pena de que asim o nao fazendo pagar 
36 reis por cada cabe~a que faltao, e de como assim se obrigou asi~nou 
este termo, que eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretana de ·. 

Estado o fiz . 

Andre Fernandes. 

[documento 183, folha 102v] 

Termo que asignou José de Souza [corroído] como fiador [de seu] pay 
Manoel de Souza Al vares a quema Junta concedeo [corroído] pessas para 
o servirem por sinco annos. 

Aos trinta dias do mes de settembro de mil settecentos e quarenta e sinco 
annos, por ordem do nm0 e Exmº Sr. General e determina~al da Junta de 
Missoes de 26 de agosto do mesmo anno passado aparesseo nesta 
Secretaria José de So u za Ta vares, e por elle foi di to que se obrigava como 
fiador de seu pay Manoel de Souza Alvares, a dar conta de duas pessas 
do Gen ti o da Terra, que a mesmaJ unta lhe havia concedido por forras, por 
asim constar dos seos registos que se lhe passaral na Tropa para o 
servirem por sinco annos a saber __________ _ 

#Hum indio chamado Yauabana de nas~ao Searama de idade de 22 annos 
com trez sinaes da parte direyta hu abaixo da cantareira, outro asima da 
teta, outro no bra~o, mais hu da parte esquerda asima da teta. ____ _ 

#Hum indio chamado Vaymá de nas~ao Aruayama de 36 annos com hua 
secatriz limitada na teste ______________ _ 

As quaes duas pessas foral concedidas ao di to Manoel de Souza Al vares 
como forras para o servirem por sinco annos, e no cabo delles sera 
obrigado o di to fiador a dar con ta dellas para serem aplicadas a ald~a de 
Cahabu naformadaordemde 9 de abril de 1655, e morrendo ou fug1ndo 
algua, sera obrigado a dar logo parte ou ustificar com tres testemunhas 
autenticas, pena de que asim o nal fazendo pagar 36 reis por cada cabe9a 
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que faltar, que se aplicara a Tropa de Resgates, e de como asim se obrigou 
asignou este Termo que Mathias Paes de Albuquerque Official da 
Secretaria de Estado fiz. 

Joseph de Souza Tavares. 

[documento 184, folha 103] 

Termo que asignou José de Souza [Tavares] como fiador de seu [pay 
Manoel] de Souza [corroído] para dar con ta de sette pessas para se 
exam1narem. 

Aos trinta dias do mez de settembro de mil settecentos e quarenta e sinco 
annos por ordem do nm0 e Exmº Sr. General aparesseo nesta Secretaria do 
Estado José de Souza Ta vares e por elle foi di to se obrigava como fiador 
de seu pay Manoel de Souza Al vares a dar con ta de sette pessas do Gentío 
da Terra, que ao dito afian~ado se mandou entregar para se examinarem 
nesta cidade logo que lhe forem pedidas, para se saber legítimamente a 
quem pertencem, e vendendo ou alheando al gua sem o refferido exame que 
nellas se <leve fazer, se procedera contra hu e outro com as penas 
caminadas aos que [fazem] pessas contra as leys, e morrendo ou fugindo 
algua sera obrigado a justificar hua e outra couza e de como asim se 
obrigou asignou este Termo e eu Mathias Paes de Albuquerque Official 
da Secretaria de Estado o fiz. 

Joseph de Souza Tavares. 

[documento 185, folha 103v] 

Termo que asignou Joao [Pinheiro de Amorim] como fiador [do Capitao 
Manoel] [corroído+ 1 palavra] a quema Junta de Missoes concedeo 
quatro pessas de condiyao por [sinco] annos. 

Aos vinte trez dias do mez de settembro de mil sette centos e quarenta e 
sinco annos, por ordem do nm0 e Exmº Sr. Governador e Capitao General 
do Estado e determina~al da Junta de Missoes de 26 de agosto do anno 
passado aparesseo nesta Secretaria Joao Pinheiro de Amorim, e por elle 
foi dito se obrigava como fiador do Capitao Manoel Caetáno [?] de 
Azevedo a dar conta de quatro pessas do Gentio da Terra que a mesma 
Junta lhe havia concedidas de condi~al por sinco annos, e no cabo delles 
sera o <lito fiador obrigado a dar con ta dellas para serem aplicadas a aldeya 
de [Cahaby] na forma da ordem de nove de abril de 1655, e morrendo ou 
fugindo algua, sera abrigado a dar logo parte, ou a justificar com trez 
testemunhas autenticas, pena de que asim o nal fazendo, pagar 36 reis por 
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cada cabec;a que faltar, que se aplicarao logo a Thesouraria d~s Resgates 
e de como asim se obrigou asignou este termo que eu Math1as Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria de Estado o fiz. 

Joao Pinheiro de Amorim. 

[documento sem número, folha 104] 

[corroído] das canoas das aldeas da Companhia de Jesus. 

Mis soez Cabos 

Collegio do Pará ... ... ..... .. ....... .... ................. José Rodrigues Cavalleyro 

Collegio do Maranhao ......................................... Manoel Dantes Lima 

Madre de Jesus do Maranhao ......... ...... ....................... Phelipe Franco 

Mortigura .... ........... .... ....... .. ..... .. .... ....... ......... .. Antonio Correa Nunes 

Samauma .. ................. .... ......................... Antonio de Faria de Oliveira 

Araticu . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . ... . . . . . .. .. .. . .. . Antonio Henriques Campellos 

Arucara ........ ... : .... .... .... .. ........ ...... ........... Ignacio Joaquim de Oliveira 

Aricara . .. . .. . . .. . .. . . .. ... .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . . ... ... . .. . .. .. Eugenio Correa de Brito 

Guaricuru ............................................................ Manoel Pedro Nunes 

Tapajós .......... ............ ..................... ...... ............ Antonio José Delgado 

Trocano . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. ... .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . ... .. . .. Antonio da Sil va 

Arapiuns .. .. . . . . . . . . . . . ... .. .. . .. . . .. .. .. .. . ... . . .. . .. .. . Antonio Francisco de A guiar 

Itacurusá .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . Gas par da Costa 

Abacaxys ....... .... ................. ............ .. .................. .... Liandro de Araujo 

Piraguiry ..... .... ..... ~............. .. .. . .. . . .. . .. . . . . .. . ... . . . . . . . . .. .. . .. . . Mathias Gomes 
" J . Bourary .......... : ....... ................. ..... ........ .............. ............. J ose oaqu1m 

Sao José ..... .................. .................... ................ Bernardino Monteiro e 
Francisco Lopes Neto 

Santo Ignacio . . . . . . .. ... . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . Aleixo Feman des 

[documento 186, folha 104v] 

Termo que asignou o Capitao Mor [corroído] S imao [corroído] Leal para 
se apresentarem ao exame [dezoito] pessas. 

Aos cinco dias do mez de novembro de mil sette centos e quarenta e cinco, 
nesta Secretaria do Estado apareceo o Capitao Mor de Camuta Simao de 
Souza Leal, e por elle foi ditto que se obrigava a tomar conta de dezoito 
pessas do Gen ti o da Terra, para serem aprezentadas a ex ame nesta cidade, 
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a saber quatorze pertencentes a Antonio Ribeiro da Sy lva de quem ficava 
por fiador, e quatro pertencentes a elle di to Capitao Mor, e como declaro u 
obrigasse ao refferido assinou este termo, que eu José Goncalves da 
Fonseca Secretario do Estado escrevi e assinei . 

José Gonc;alves da Fonseca. 
Simao de Souza Leal. 

[documento sem número, folha 104v e 105] 

Ternio de Tomadia, que se fez em sette pessas do Gentío da Terra, que 
tinha trazido Agostinho Machado. 

Aos nove dias do mez de novembro de mil sette centos e quarenta e sinco 
annos, nesta Secretaria do Estado apareceo Agostinho Machado, o qual 
tinha vindo do Certao com sette pessas, das quaes pertenciao trez pessas 
a Sebastiao Rodríguez Barboza, duas ao defunto Agostinho de Souza e 
duas ao dito Agostinho Machado; e como nal constava [foram feítas 
conforme] as ordens de [corroído] ordenou [o nmo e Exmo Sr. J oao de Abre u 
Castelbranco Govemador e Ca pitao General do Estado] forem mandadas 
a aldea de [Cahabu] [corroído+ 1 palavra] de sua liberdade e de [como 
asim se] [corroído] se fez este termo que asigno u o Procurador dos indios 
Joao Pinheiro de Amorim e eu José Gonc;alves da FonsecaSecretario do 
Estado o fiz escrever e assinei. 

Jose Gonc;alves daFonseca. 
Joao Pinheiro de Amorim. 

[documento 187, folha 105] 

Termo que assinou Agostinho Domingues Cerqueira de oito pessas para 
se examinarem, pertencentes a Ignacio Caetano de Albuquerque. 

Aos trinta dias do mezde novembro de mil sette centos e quarentae sinco, 
apareceo na Secretaria do Estado Agostinho Domingues Serqueira, e por 
elle foi ditto que por este termo se obrigava a ficar por fiador de Ignacio 
Caetano de Albuquerque, para dentro de trinta dias dar e aprezentar a 
exame oito pessas do Gentio da Terra que chegarao do Sertao,e de como 
se obrigou ao refferido assinou este termo que eu José Gonc;alves da 
Fon seca Secretario do Estado escrevi e assinei. 

José Gonc;al ves da Fon seca.· 
Agostinho Domingues. 
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[documento 188,folha 105v] 

Termo [corroído+ 2 palavras] da Silva [corroído] em que se [corroído] 
ao exame de [corroído+ 1 palavra] de quatro pessas. 

Ao primeiro diado mez de dezembro de mil settecentos e quarenta e sinco, 
na Secretariado Estado [apareceo] Antonio da Silva Cardoso, e por elle 
foi ditto que se obrigava a que dentro em quinze dias fossem examinadas 
quatro pessas que do Sertao do Rio Negro trouxe Pedro de Souza hornero 
cafuz as quaes pessas constou por certidao do Missionario da Tropa nao 
haver lingoa no arrayal para nelle se examinarem; e por que o dita 
Antonio da Silva Cardoso se obrigou ao refferido assinou 

este termo que eu José Gon~alves da Fonseca Secretario do Estado 
. . . 

escrev1 e ass1ne1. 

José Gon9alves da Fonseca. 
Antonio da Silva Cardoso. 

[documento 189, folha 106] 

[corroídas 3 linhas] 

Aos dous días do mez de dezembro de mil sette centos e quarenta e cinco, 
por ordem do Exmº Sr. Governador e Capitao General do Estado foi 
concedido de condicao a Fernando Vasques Galego huma rapariga por 
no me N amiango de nas~ao Saboanna de idade de onze annos pouco mais 
ou menos coro dous sinaes da parte direyta hum no queyxo outro na ilharga 
do peito, maes dous da parte esquerda hu na face, outro no queyxo,a qual 
pessa foi resgatada debaixo da Tropa do Río Negro por conta do dito 
Fernando Vasques; e sahindo livre de escravidao no exame do Padre 
Missionario a recebeo o ditto Vasques de condi9ao por cinco annos 
obrigando-se por este termo a retituilla no fim delles a aldea de Caabu, 
para cujo effeito offereceo por seu fiador Bartholomeu Guerreiro, que 
declarou aceitar a ditta fian9a, em fé do que assinou este termo que eu José 
Gon~alves da Fonseca Secretario do Estado o escrevi e assinei. 

José Gon~al ves da Fonseca. 
Bertholomeu Guerreiro. 

[documento 190, folha 106v] 

Termo que asignou Manoel da Silva [Cravo] como fiador de Antonio 
[corroído] de Mello [a quem] vieram da Tropa [ trez] pessas forras e se l he 
concedem de cond i~al. 
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Aos se!z di as do mez de dezembro de 17 45 annos, por ordem do nmo e Exmo 
Sr. Joao de Abreu de Castelbranco Governador e Capitao General do 
Estado, e determina9ao da Junta de Missoes de 26 de agosto do anno 
p~ssado, a~aresseo nesta Secretaria Manoel da Silva Cravo, e por elle foi 
di to se obngava como fiador de Antonio Ferreira de Mello a dar con ta de 
trez pessas do Gen.tio da Terra, que na Tropa se tinhao dada por forras e 
se concedem ao aftan9ado de condi9ao por sinco annos a saber 

# Hua india ch~mada Xi mu y ara de nas9ao Pariana de idade de 28 annos 
com quatr? s1naes da parte esquerda hu abaixo do olho, outro na 
face,outro Junto a barba e outro nella a cria morreu 

#Hu indio ~hamado Cabaracua de nas9ao Coanna de idade de 35 annos 
com do.us s1naes da parte direyta hu abaixo do olho,e outro asima da 
cantare Ira 

# Hua mo.cetona chamada Mavenifi de nascao Macu de idade de 14 annos 
com hu s1gnal da parte direyta junto ao toutissio. 

As q~aes tres pessas f orao concedidas ao di to Antonio Ferreira de Mello 
por s1nco annos, e no cabo delles será o di to fiador obrigado a dar conta 
dellas par~ serem aplicadas para a aldea de Cahabu na forma da ordem 
de 9 de abnl de 1655, e morrendo ou fugindo alguma, sera obrigado a dar 
lo~o pa~e ou a justificar com trez testemunhas autenticas pena de que 
as1i:n o nao f~zendo pagar 36 re is por cada cabe~a, que faltar, e de como 
ass1m se.obngou asignou este termo que eu José Gon~alves da Fonseca 
Secretano do Estado o fiz escrever e assinei. 

José Gon~alves da Fonseca. 
Manoel da Silva Cravo. 

[documento sem numero, folha 107] 

Termo que asignou Lazaro Fernandes [corroído + 5 palavras] quatro 
pessas. 

Aos sette dias do mez de dezembro de 1745 annos, nesta Secretaria do 
Est~do aparesseo Lazaro Fernandes Borges, e por elle foi dito que se 
obngava a que dentro em quinze dias fossem examinada~ quatro pessas 
que do Certao do Rio Negro trouxe Manoel Bernardes [corroído] preto 
a ~n~onio. Ferreira de Mello as quaes pessas constou por certidao d~ 
M1ss1onano da Tropa nao ha ver lingoa no arrayal para nelle se examina
rem, e por que o ditto Lazaro Fernandes Borges se obrigou ao refferido 
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assignou este Termo que ~u ~ose Gon~alves da Fonseca Secretario do 
Estado o fiz escrever e ass1ne1. 

José Gon~alves da Fonseca. 
Lazare Fernandes Borges. 

[documento 191, folha 107] 

Termo que asignou Sr. Capitao Mor Balthazar do Reg? Barbosa como 
fiador de Miguel Gon~alves Chaves para dar a exame 01to pessas, e para 
dar conta de hua pessa de condi~ao acabado os sinco annos. 

Aos nove dias do mez de dezembro de 1745 annos nesta Secretaria do 
Estado aparesseo o Capitao Mor Balthezar do Rego Barbosa, e por elle 
foi ditto se obrigava como fiador de Miguel Gonc;alves Chaves a dar a 
exame oito pessas todas as vezes que lhe forero pedidas as quaes_ p~ssas 
tinham trazido o di to afian~ado do Certao do Rio Negro, com certtdao do 
Missionario da Tropa na qual consta nal [haver] lingoa no arrayal, para 
nelle se examinarem [corroído] e assim mais se [obrigou] por ordem do 
[Ilmº e Exmº Sr. General] e [determinac;ao da Junta de Missoes de 26 ~e 
agostodoannopassadoadarcontadehua] [corroído+ 1 palavra] [Gentto 
da Terra] que na Tropa se [corroído] por forras [corroído+ 1 palavra] de 
condi9ao por [corroído] a saber 

# Hum rapaez por nome Pedro, e o da sua terra Boroy[?] de na~ao 
[corroído] de idade de dez annos com pira por todo o carpo 

A qual pessa foi concedida ao ditto Miguel Gon~alves Chav:s por sinco 
annos de condi9ao, e no cabo delles será o ditto fiador obngado a dar 
canta della para ser aplicada a aldea cahaby na forma da ordem de 9 de 
abril de 1688 digo [sic] 1655, e morrendo ou fugind? será abrigado a d~r 
Iogo parte ou justificar com trez testemunhas autenticas, pena de q~e nao 
fazendo pagar 36 re is de como assim se obrigou a hu e outra couza as1gnou 
este Termo que eu. 

Balthazar do Rego Barbosa. 

[documento 192, folha 107v] 

Termo que asignou Ca pitao Mor do Camutá Simao de Souza Leal como 
fiador de Manoel Xavier Nunes para dar exame no .;e pessas. 

Aos sette di as do mez de j aneiro de 17 46 an nos nesta Secretaria do Estado 
o Capitao Mor Simao de Souza Leal e por ele foi ditto se obrigava ~orno 
fiador de Manoel Xavier Nunes a dar exame nove pessas do Gent10 da 
Terra, entre as quaes se achava duas moribundas, lago depois da partida 
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dos navíos, as quaes pessas tinha o afian9ado trazido doCertao do Japura 
sem exame, por senao achar no arrayal o Padre Missionario da Tropa, e 
se antes do ex ame que nellas se de ve f azer morrer ou fugir al gua pessa será 
abrigado a dar logo parte ou a justificar com testemunhas autenticas hua 
e outra couza e de como asim se obrigou asignou este Termo que eu Jose 
Gon~alves da Fonseca Secretario do Estado o fiz escrever e assinei. 

Jose Gon9alves da Fonseca. 
[corroído] 

[documento sem numero, folha 108] 

Termo que asignou Manoel [corroído+ 1 palavra] como fiador de José de 
Souza de Athayde para dar con ta de [corroído] pessas e hua cria. 

Aos sette dias do mez de janeiro de 1746 annos por ordem do n mo e Ex111º 
Sr. General aparesseo nesta Secretaria do Estado Manoel Soeyro Lobato 
e por elle foi ditto se obrigava como fiador de José de Souza de Athayde 
a dar a exame oito pessas e hua criado Gen ti o da Terra no termo de vinte 
dias, as quaes pessas tinha o ditto afian~ado trazido do Certao do Japura 
sem exame por senao achar no arrayal o Reverendo Padre Missionario, e 
se antes do exame que nellas se <leve fazer, morrer ou fugir algua pessa, 
sera abrigado a justificar autenticamente hua e outra couza, penna de que 
asim o nao fazendo se proceder contra hu e outro com as pennas 
cominadas aos que fazem pessas contra as leys, e de como asim se 
obrigou asignou este Termo que eu J ose Gon9al ves da Fonseca Secreta
rio do Estado o fiz escrever e assinei. 

Jose Gon9alves da Fonseca. 
Manoel Soeyro Lobato. 

[documento 193, folha 108] 

Termo que asigno u Manoel Este ves como fiador de seu sobrinho Gregorio 
Esteves para dar exame hua pessa. 

Aos dezasseis dias do mez de fevereiro de 1746 annos por ordem do 1101º 
e Exmº Sr. General apareceo nesta Secretaria do Estado Manoel Esteves 
e por elle foi ditto se obrigava como fiador de Gregario Esteves a dar a 
exame hua pessadoGentioda Terranotermode 15 diasaqual pessatinha 
vindo ao afian~ado do Certao do Rio Negro sem exame por falta de 
lingoa, e se antes do exame que nella se <leve fazer morrer ou fugir sera 
abrigado a justificar hua e outra couza penna de que assim o nal fazendo · 
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se proceder contra hu e outro com [as pennas caminadas] aos que fazem 
pessas contra as leys e como assim se obrigou asignou este Termo que eu. 

Declaro que a pessa que contero estes Termos e os duos de que paguei 
direitos perten9em a meu sobrinho Gregorio Esteves. 

Manoel Esteves da Costa. 

[documento 194, folha 108v] 

Termo que assinou Luiz digo [sic] Felipe Beltrao da Cruz, de huma pessa 
para examinar. 

Aos dezasseis d ias do mez de f evereiro de mi 1 sette cen tos e quarenta e seis, 
por ordem do Exmº Sr. General apareceo Felipe Beltrao da Cruz nesta 
Secretaria, e por elle foi ditto que se obrigava por este termo a examinar 
hum rapaz do Gentio da Terra, que trouxera do Sertao feíto na Tropa, o 
qual rapaz lhe foi entregue para o refferido, e assinou este Termo que eu 
Jose Gon9alves da Fonseca Secretario do Estado escrevi e assinei. 

Jose Gon9alves da Fonseca. 
Phelippe Beltrao da Cruz. 

[documento 195, folha 109] 

Termo que [asignou] Antonio de Araujo para aprezentar aexame [corro
ído] pessas. 

Aos vinte nove dias do mez de mar~o de mil sette centos e quarenta e seis 
por ordem do Exmº Sr. Governador e Ca pitao General tomou Antonio de 
Arau jo con ta de treze pessas chegadas no mesmo dia do Sertao do Rio 
Negro, conduzidas seu irmao Andre Pinheiro de Araujo fe itas em virtude 
de hu Alvará e se obrigou a aprezentallos a exame dentro de oito dias no 
Conselho da Companhia ao Padre examinador deputado pella Junta de 
Missoes para este effeito e de como o prometeo e obrigou ao refferido 
assinou este Termo que eu Jose Gon~alves da Fonseca Secretario do 
Estado escrevi e assinei. 

José Gon~alves da Fonseca. 
Antonio de Araujo. 

[documento 196, folha 109v] 

[corroído+ 1 palavra] assignou [corroído+ 'J paJavra] da Sylva por que 
se obriga [corroído] Manoel Martins [Lopes] a presente exame dezasseis 
pessas. 
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Aos dezassete días do mes de mayo de mil sette centos e quarenta e seis 
chegando ao Sertao do Japura Manoel Martins Lopes com dezasseis 
pessas por examinar, as quaes fez com Alvara, ordenou o Exmº Sr. 
General, que por se nao achar nesta cidade o Padre examinador desse 
fian9a a aprezentallas dentro do termo de quinze días, e no mesmo dia 
assima apareceo nesta Secretaria do Estado Joao Paes da Sylva o qual 
declarou que elle ficava por fiador do refferido exame para no termo de 
quinze dias se aprezentarem as ditas dezasseis pessas e faltando em parte 
ou em todo ao ditto exame se sogeitava a todas pennas que por direito lhe 
devao ser impostas, e de como se obrigou ao refferido assinou este Termo 
que eu José Gon9alves da Fon seca Secretario do Estado escrevi e assinei. 

Joao Paes da Sylva. 
Jose Gon9alves da Fonseca. 

[documento sem numero, folha 11 O] 

Termo que asignou [Marcos Ribeiro] [corroído] porque [se obriga a 
aprezentar a exame] [corroído] pessas para se examinarem [corroído] . 

Aos trinta e sette [sic] días do mes de julho de mil sette centos quarenta 
e seis chegando do Certao [sic] do Sertao do JapuraMarcos Ribeiro Pinto 
com dez pessas por examinar as quaes se fez debaixo do Al vara, ordenou 
o Exmº Sr. General se obrigasse o ditto a dar conta dellas para o ditto 
exame no termo de quinze días e faltando em parte ou em todo ao ditto 
exame se seguira a todas as pennas que por direito lhe devao ser impostas 
[corroído] se obrigou ao refferido assignou este Termo que eu Jose 
Gon~alves da Fonseca Secretario do Estado o fiz escrever. 

Marcos Ribeiro Pinto. 

[documento 197,folha 110] 

Termo que asignou J ose Al vares Roxo em que se obriga ao exame de sette 
pessas. 

Aos quatro dias do mez de agosto de mil sette centos quarenta e seis, por 
ordem do Exmº Sr. Governador e Capitao General do Estado tomo u J ose 
Al vares Roxo conta de sette pessas chegadas no mesmo diado Certao do 
Río Negro conduzidas por Antonio Aparicio feítos em virtude de hu 
Alvara, e se obrigou a aprezentallas a exame dentro de quinze días no 
Conselho da Companhia, ao Padre examinador deputado pella Junta de 
Miss6es para este effeito, e de como as si m prometeo e se obrigou ao 
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refferido asignou este Termo que eu Mathias Paes Albuquerque Official 
da s ·ecretaria do Estado o fiz. 

[documento 198, folha llOv] 

Termo que asignou [corroído+ 1 palavra] como fiador de [corroído+ 8 
pa1avras] por sinco annos. 

Aos sette dias do mez de agosto de 1746 annos por ordem do nmo e Exmº 
Sr. Joao de Abreu Castelbranco Capitao e General do Estado e determi
nac;ao da Junta de Miss5es de vinte seis de agosto do anno passado 
aparesseo nesta Secretaria Manoel Gomes e por elle foi di to se abriga va 
como fiador de Marcos Ribeiro Pinto a dar con ta de sinco pessas do Gen ti o 
da Terra, que se tinhao dadas por forras e se concede ao afian~ado de 
condic;ao por sinco annos a saber. 

1 - Hua india de ida.de de 28 annos pouco mais ou menos com hum sinal 
da parte d.ireita na face, e dous da parte esquerda hum na testa por sima 
da sobrancelha, e outro a ilharga da barba 

2 - Hua india de idade de trinta annos pouco mais ou menos com hum 
\ 

3 - rapaz seu filho de idade de 5 annos pouco mais ou menos a ditta india 
com hum sin~l da parte direita no queixo, e da parte esquerd~ hua secatriz 
pequena no canto do olho. O rapaz com hum sinal no queixo abaixo da 
orelha da parte dit;·eit;i 

4 - Hum rapaz de idade de dez annos pquco mais ou menos com hum sinal 
da parte direyta a ilharga da barba quaxi junto ao canto da boca, e da parte 
esquerda quatro hum no pescosso e tres juntos abaixo da cantareyra 

5 - Hu rapaz de idade de oito annos pouco mais ou menos com huma 
secatriz grande abaixo da cantareira e da parte esquerda hum sinal 
limitado quazi no meyo do peito 

As quaes sinco pessas forao concedidas ao ditto Marcos Ri beiro Pinto por 
sinco annos; e no cabo delles sera o di to fiador obrigado a dar con ta dellas 
para serem aplicadas para a aldea de Cahaby na forma da ordem de 9 de 
abril de 1655, e morrendo ou fugindo algua sera obrigado a dar logo parte 
ou a justificar com tres testemunhas autenticas, pena de que asim o nao 
fazendo pagar 36 reis por cada cabec;a que faltar, e de como asim se 
obrigou assignou este termo que eu Mathias Paes de Albuquerque 
Official da Secretaria do Estado o fiz. 

Manoel Gomes de Miranda. 
Marcos Ribeiro Pinto. 
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[documento sem numero, folha 111] 

Termo [que asignou] o Capitao Mor [corroído] Pra9a [corroído + 4 
palavras] sinco annos de condi9ao. 

Aos sette dias do mez de agosto de 1746 por ordem do nm0 e Exmº sr Joao 
de Abreu Castelbranco Governador e Capitao General do Estado e 
determina9ao da Junta de Miss5es de 26 de agosto do anno de 1744 
aparesseo nesta Secretaria o Capitao Mor da Prac;a Joao de Almeida da 
Matta, e por elle foi ditto se obrigava a dar con ta de hua pessa do Gen ti o 
da Terra, que se tinha dada por [forra] e se concedeo a elle ditto de 
condic;ao por sinco annos a saber 

Hum mocetao de idadede 15 annos po?co mais ou menos com [trez] sinaes 
da parte direyta hu no hombro, outro asima do peyto, e hua secatriz 
[corroído] testa, mais bu da parte esquerda quazi n·o me yo da boca do 
estomago 

Ao qual pessa foi concedida ao ditto Capitao Mor de condi9ao por si neo . 
annos e no cabo delles sera obrigado a dar con ta dellas para ser aplicada 
a aldea de Cahaby na forma da ordem de 9 de abril de 1655, ~ morrendo 
ou fugindo algua sera abrigado a dar logo pa~e ou a justificar com 
testemunhas autenticas pena de que assim o nao fazendo pagar 36 reis e 
de como assim se obrigou assinou este Termo, e de sua entrega passou 
Recibo. E eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do 
Estado o fiz. 

J oao de Almeida da Matta. 

[documento 199, folha 111] 

Aos dezanove dias do ditto mez e anno, por ordem do mesmo nmo e Exmº 
Sr. General e determinac;ao da Junta de Miss5es de 26 de agosto de 17 44, 
se concedeo ao mesmo Capitao Mor da Prar;a Joao de Alme.ida da Matta 
hua pessa forra de condic;ao por sinco annos a saber. 

Hua india chamada Neoomengoni de nasr;ao Miranya de idade de 30 
annos pouco mais ou menos com hu sinal da parte díreyta no queixo, maes 
trez da parte esquerda hu junto ao hombro, outro na cantareira, e outro 
no peito. 

A qual pessa lhe foi concedida comas mesmas condi9oes e obriga~ao de 
asima para se aplicar a aldea de Cahaby na forma daordem de agosto de 
1655 [corroído+ 2 palavras] declarada no [corroído+ 6 palavras] este 
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Termo [corroída l Jinha] PaesdeAlbuquerqueOfficialdaSecretariado 
Estado o fiz. 

J oao de Almeida da Matta. 

[documento200, folha lllv] 

Termo que asignou J oao Pinheiro de Amorim como fiador do fi lho de J ose 
Mogo de Bolhoes. 

Aos vinte quatro días do mez de setembro de 1746 por ordem do Exmº Sr. 
Governador e Capitao General do Estado afianvou Joao Pinheiro de 
Amorim ao filho de Jose Mogo de Bolhoes para dar a exame duas pessas 
que trouxe do Certao do J apura, e se obrigou o di to fiador a aprezentallas 
ao ex ame dentro de quinze días no Conselho da Companhia de J esus 
perante o Reverendo Padre examinador deputado pella Junta de Missoes 
para este effeito, e de como assim se obrigou asignou este Termo que eu 
Mathias Paes de Albuquerque Offiial da Secretaria do Estado o fiz. 

Joao Pinheiro de Amorim. 

[documento201,folha lllv] 

Termo que asignou Manoel Lepes Gonvalves de vinte oito pessas que 
trouxe do Certao do J apura sem ex ame. 

Aos seis dias do mes de outubro de mil sette centos quarenta e seis 
chegando do Certao de Japura Manoel Lopes da Cunha com vinte oito 
pessas para examinar as quaes fez com Alvara, ordenou o nmo e Exmº Sr. 
General que assignasse termo, para em vigor delle aprezentar as dittas 
vinte oito pessas ao exame dentro do termo de quinze días, e faltando em 
parte ou em todo se procedería contra elle comas penas cominadas aos que 
fazem pessas contra as leys e de como [corroído] se obrigou assignou este 
Termo, e eu Mathias Paes de Albuquerque Officíal da Secretaria do 
Estado o fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Manoel Lopes da Cunha. 

[documento 202, f olha 112] 

Termo que asignou Angelice de Barros como fiador de Manoel Correa 
Azeitao, para aprezentar a exame quatro pessas dentro de dez días. 

Aos vinte oito días do mez de outubro de mil sette centos e quarentae seis 
chegou ao Certao do Japurá digo [sic] do Rio Negro, com quatro pessas 
por examinar as quaes forao procedidas de hua divida que lhe pagou 
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Simao Marquez,ordenou o Exmº Sr. General desse fianc;a a aprezentallas 
dentro do termo de dez di as, e no mesmo dia apareceo nesta Secretaria do 
Estado Angelico de Barros o qual [declaro u] que elle ficava por fiador do 
refferido ex ame, para no termo de dez di as se aprezentarem as ditas quatro 
pessas e faltando em parte ou em todo ao <lito exame se sugeitava a todas 
as penas que por direyto lhe deval ser impostas e de como se obrigou ao 
refferido assignou este termo come também o afian vado e eu Mathias Paes 
de Albuquerque Official da Secretaria do Estado o fiz. 

Angelice Barros. 
Manoel Correa Azeitam. 

[documento 203, folha 112v] 

Registrado termo que asignou o Capitao Mor Balthazar do Rego como 
fiador do Padre José de Anchieta, para examinar 16 pessas que trouxe do 
Japura. 

Aos sinco días do mez de novernbro de 1746 annos chegando do Certao 
do Japura o Padre Jose de Anchieta com dezaseis pessas por examinar as 
quaes fez com Al vara, ordenou o nm0 e Exmº Sr. General que desse fian9a 
para em vigor della aprezentar as ditas dezaseis pessas a exame dentro do 
termo de oí to [días] e logo [corroído] apareceo o Capitao Mor Balthazar 
[do Rego Barbo za e por elle foí di to] que elle se obrigava como [fiador] 
de Jose [de Anchieta] de aprezentar a exame as ditas dezaseis pessas 
dentro de oito días, e faltando em parte ou em todo, se procedería contra 
elle com as penas cominadas dos que fazem pessas contra as leys, e de 
como asím se obrigou asignou este termo e eu Mathías Paes de 
Albuquerque Officíal da Secretaria de Estado o fiz. 

Balthazar do Rego Barboza. 

{Glosa lateral ao documento acima: Esta dezobrigado por ter o afian~ado 
comprido corn (!S clauzulas do Termo. Albuquerque.} 

[documento 204, folha 112v] 

Termo que asigna J oao Duarte da Cruz como fiador de Francisco Xavier 
e Joal da Costa para dar a exame trez pessas. 

Aos vinte sette días do mes dezembro de 17 46 chegarao do Certao do 
Japurft Francisco Xavier e Joal da Costa com trez pessas por examinar, 
ordenou o Exmº Sr. General que desse fian9a para em vigor della 
aprezentar as ditas trez pessas a exame dentro do termo de oito di as e logo 
aparesseo Joao Duarte da Cruz e por elle foi dito que elle se obrigava 
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como fiador dos ditos Francisco Xavier e Joal da Costa de aprezentar a 
exame as ditas trez pessas dentro de oito dias, e faltando em parte ou em 
todo se procederia contra elle com as penas caminadas aos que fazem 
pessas contra as leys, e de como asim se obrigou asignou este termo.e eu 
Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado o f1z. 

Joao Duarte da Cruz. 

[documento 205, folha 113] 

Termo que asigna Manoel da Costa Arauja como fiador de Antonio 
Francisco de Oliveira para dar exame quatro pessas no termo de quinze 
dias; 

Aos dezaseis di as do mez de janeiro de 17 4 7 chegou do Certao do J apura 
Antonio Francisco de Oliveira com quatro pessas para se examinar, 
ordenou o nmo e Exmº Sr. General que desse fian9a para em vigor della 
aprezentar para exame as ditas quatro pessas dentro do termo de [quin~e 
dias ], e logo apareceo nesta Secretaria do Estado Manoel da Costa Arau JO 
e por elle foi ditto [que elle se] obrigava como fiador do dito Antonio 
Francisco de [Oli veira] a aprezentar a exame as ditas quatro pessas dentro 
do termo de quinze dias, e faltando em parte ou em todo seria abrigado 
[corroído] com penas de se proceder contra hu e outro comas penas 
cominadas aos que fazem pessas contra as leys, e de como asim se obrigou 
asignou este termo, e eu Mathias Paes de Albuquerque Official da 
Secretaria de Estado o fiz. 

Manoel da Costa Araujo. 

{Glosa lateral ao documento acima: Esta dezobrigado o ditto fiador por 
ter o afian9ado examinado as quatro pessas e pago o direyto dellas. 6 de 
fevereiro de 17 4 7. Albuquerque.} 

[documento 206, folha 113] 

Termo que asignou Manoel Pinheiro de Lacerda como fiador de Faustino 
Al vares para dar a exame hua pessa no termo de quinze dias. 

Aos treze dias do mez de fevereiro de mil sette centos e quarenta e sette 
chegou do Certao do Rio Negro Faustino Al vares e entre as pessas que 
aprezentou examinadas que [corroído] doze aprezentou tambem hu indio 
de idade de 26 annos pouco mais ou menos por examinar; ordenou o n.mº 
e Exmº Sr. General que desse fian~a para em vigor deJla aprezentar a 
exame a dita pessa dentro do termo de quinze dias; e logo apareceo nesta 
Secretaria do Estado Manoel Pinheiro de Lacerda, e por elle foi di to que 
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elle se obrigava como fiador do <lito Faustino Alvares de aprezentar a 
exame a ditta pessa dentro do termo de quinze dias e faltando, em parte 
ou em todo seria abrigado a justificar o caminho della com pena de se 
proceder contra hu e outro comas penas caminadas aos que fazem pessas 
contra as leys, e de como asim se obrigou asignou este termo e eu Mathias 
Paes de Albuquerque Official da Secretaria de Estado o fiz. 

Manoel Pinheiro de Lacerda. 

[documento 207, folha 113v] 

Termo que asignou Antonio Al vares como fiador de Antonio da Costa de 
Carvalho a quem vierao trez pessas do Certao do J apura, para dar a exame 
as ditas tres pessas no cabo de hu anno. 

Aos honze días do mez de mar90 de mil sette centos e quarenta e sette 
annos, chegou do Certao do J apura Bonifacio da Costa de Carvalho com 
trez pessas pertencentes a Antonio da Costa de Carvalho as quaes 
[corroído+ 5 palavras] Missionario e fazendo nesta cidade [corroído+ 2 
palavras] examinarem se nao achou [corroído+ 3 palavras] ordenou o 
Exmº Sr. General vista a falta de lingoa que desse o di to Antonio da Costa 
fian9a [corroído] no cabo de hum anno aprezentasse as ditas trez pessas 
para serem examinadas se pondosse [corroído] tempo estavao ja capazes 
e industicadas na lingoa Geral; e logo apareceo nesta Secretaria do 
Estado Antonio Al vares e por elle foi dito que se obrigava como fiador 
do di to Antonio da Costa de Carvalho di aprezentar a exame as ditas trez 
pessas no termo refferido, e morrendo ou fugindo al gua antes do refferido 
exame sera abrigado a justificar hua e outra couza, com pena de se 
proceder contra hu e outro comas penas caminadas aos que fazem pessas 
contra as leys, e de como asim se obrigou asignou este termo que eu 
Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria de Estado o fiz e 
as1gney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Antonio Al vares. 

[documento 208, folha 113v] 

Termo que asignou o Capitao Andre Fernandes Gavilho para dar a exame 
duas pessas suas e como fiador do Reverendo Padre Frei Mauro de Jesus 
Maria, e de J oao da Almeida para dar a exame hua pessa des te e daq u elle 
quatro dentro do termo de oito dias. 
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Aos trez dias do mez de abril de mil sette centos quarenta e sette, se 
aprezentou nesta Secretaria sette pessas para se examinarem, as. quaes 
herao pertencentes ao Reverendo Padre Frei Mauro de~ esus Man~, e de 
Joal de Almeida e do Capitao Andre Fernandes Gav1lho, e ? dito se 
obrigou como fiador dos di tos e [corroído] a ~ar exame as ?itas. sette 
pessas no termo de oito dias, e morrendo ou fug1ndo algua sera obngado 
a justificar hua e outra couza, e nal o fazendo asim será castigado c~m as 
penas caminadas aos que fazem pessas contra as leys [e de como ast~ .se 
obrigou asignou] este termo e eu Mathias Paes de Albuquerque Off1c1al 

da Secretaria de Estado o fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Andre Femandes Gavilho. 

{Glosa lateral ao documento acima: Esta dezo,,brigad~ das quatro p~rten
centes ao Reverendo Padre Frei Mauro [ corro1do + 2 hnhas] [corro ido].} 

[documento 209, folha 114] 

Termo que assinou Antonio da Costa escri vao da Camera desta Cidade de 

huma pessa de condicao. 

Aos vinte días do mes de abril de 1747 apareceo nesta Secretaria por 
ordem do Exmº Sr. Governador e Capitao General o escrivao da Camera 
Antonio da Costa, e lhe foi entregue hum rapaz do Gentío da Terra 
chamado Roque de nas~ao Janatu de idade de doze annos coro hum sinal 
limitado na f ace direita, e da esquerda quatro, hu em sima da sobrancelha, 
outro na barba, e dous no pescosso, o qual havendo sido examinado foi 
julgado por forro em 12 de abril do prezente anno, e por or~:_m do ~xmº 
Sr. General foi entregue ao di to Antonio da Costa por cond1~ao de s1nco 
annos findos os quaes se obrigou por este termo a entregallo para a aldea 
de Cahabu, para uzar da sua liberdade, e para este effeito assinou .est~ 
termo e eu José Gon~al ves da Fon seca Secretario do Estado o fi z e ass1ne1. 

José Gon~alves da Fonseca. 
Antonio da Costa Pinto. 

[documento 210, folha 114v] 

Termo que [corroído] Bertholomeu Guerreiro das pessas para se exami
narem no [corroído] termo declarado. 

Aos quatro días do mes de mayo de 17 4 7 apareceo nesta Secretaria do 
Estado Bartholomeu Guerreiro, e por elle foi <lito se obrigava dentro em 
oito días de apresentar a exame as sinco pessas vindas da Tropa do Rio 
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Negro para José Bernardes Teixeira, e que tambero se obrigava como 
fiador do Alferes Manoel de Souza, a aprezentar a exame quinze pessas 
que trouxe da mesma Tropa, e asim maes se obrigava por fiador de 
Francisco Rodriguez Lima a aprezentar a exame huma pessa que trouxe 
da mesma Tropa dentro de oito dias, e as do di to Manoel de Souza dentro 
do termo de vinte dias, ao que se obrigou por sua pessoa e bens, com 
declara~ao que huma das cinco pessas pertencentes a José Bernardes 
Teixeira hia já moribunda, e por verdade asignou o prezente termo e eu 
José Gon~alves da Fonseca Secretario do Estado o fiz e asigney. 

José Gon~al ves da Fonseca. 
Bertholomeu Guerreiro. 

{Glosa lateral ao documento acima: Estadezobrigado por ter examinado 
as pessas. Albuquerque.} 

[documento sem número, folha 114v] 

Termo que assinou o Capitao Antonio Rodrigues Martins como fiador de 
Ignacio Ferreira, para se examinarem quatro pessas. 

Aos quatro dias do mes de mayo de 1747, apareceo nesta Secretaria 
Antonio Rodrigues Martins; e por elle f oi di to que se obrigava como fiador 
de Ignacio Ferreira a aprezentar a exame quatro pessas do Gentío da Terra 
no termo de quinze dias, e por verdade assinou este termo que eu José 
Gon~alves da Fonseca Secretario do Estado o escrevi. 

José Gon~al ves da Fon seca. 
Antonio Rodrigues Martins. 

{Glosa lateral ao documento acima: Exarninarao se as pessas se farao 
pagar os direytos dellas. Albuquerque.} 

[documento sem numero, folha 115] 

Termo que [corroídas 2 linhas] quatro pessas [corroído] cria. 

Aos nove dias do rnez de mayo de 17 4 7 por ordern do Exmo Sr. Govemador 
e Cappitarn General do Estado aparesseo nesta Secretaria José Luiz 
Berbosa, e por elle foi di to que se obrigava corno fiador de Joao de Arauja 
a aprezentar a exarne quatro pessas e duas [corroído] qU'e sern esta 
c~rconstancia vierao do Certao do Rio Negro dentro do termo de quinze 
d1as e faltando em parte ou em todo se procederia contra hu e outro com 
as penas caminadas aos que fazern pessas contra as leys, e de (corroído] 
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se obrigou asignou este termo e eu José Gon~al ves da Fon seca Secretario 
do Estado o fiz escrever. 

José Gon~alves da Fonseca. 
José Luiz. 

[documento 211, folha 115] 

Termo que asignou Henriques Marquez como fiador de Joao da Matta 
para dar a exame duas pessas. 

Aos doze dias do mez de mayo de 1747 por ordem do Exmº Governador 
e Cappitam General do Estado aparesseo nesta Secretaria Henriques 
Marquez, e por elle foi di to que se obrigava como fiador de J oao da Matta 
a aprezentar a exame duas pessas que sem esta circonstancia vierao do 
Certao do Ryo Negro dentro do termo de quinze dias e faltando em parte, 
ou ero todo se procedera contra hum e outro comas penas cominadas aos 
que fazem pessas contra as leys, e de como asim se obrigou asignou este 
termo e eu. 

Henriques Marquez. 

{Glosa lateral ao documento acima: Esta dezobrigado por ter examinado 
as pessas. Albuquerque.} 

[documento 212, folha 115v] 

Termo [corroído + 2 palavras] Mathias da Sy 1 va [corroído] de hua pessa 
de condi~ao que com elle se repartio. 

Aos dezasseis días do mez de mayo de 1747, por ordem do Exmº Sr. 
General se repartio como licenciado Mathias da Sylva Gayo hum rapaz 
de condi~ao para o servir por tempo de sinco annos o qual rapaz com 
o u tras pessas [corroído] julgarao livres na Ou vidoria Geral herao perten
centes aos bens do defunto Caetano Di as e se chama Gon~allo [de idade] 
pouco mais ou menos 12 annos coro hu sinal limitado [da parte] direyta 
na faciajunto ao nariz, e da parte esquerdahu no bra~o abaixo do hombro, 
e o do lecenciado se obrigou a tratallo coro forro, e a doutrinallo, e pagallo 
o seu sellario como pessoa livre, e de como asim se obrigou asignou este 
termo que eu. 

Mathias da Sylva Gayo. 

Em dito dia se repartio com Ignacio José Pestana hu rapaz de idade de 
sette annos com pouco maes ou menos,com hua secátriz no meyo do 
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peito, comas mesmas condi~oes e clauzullas do termo assima, aoque se 
obrigou o dito e asignou este termo que eu. 

Ignacio José Pestana. 

No mesmo dia mez e anno se repartí o com Ca pitao Mathias Paes de 
Albuquerque hum mocetao de idade pouco mais ou menos de dezassette 
annos com trez sinaes da parte d ireita hum nacantareira, outro no hombro, 
e outro abayxo da mesma cantareira, coro as mesmas condi~oes e 
clauzulas do termo assima, aoque se obrigou e assinou o prezente que eu 
José Gon~alves da Fonseca Secretario do.Estado escrevi. 

Mat~ias Paes de Albuquerque. 

No mesmo dia se repartio a José Carneiro de Freitas Meirinho [corroído] 
hu rapaz que tem idade de sette annos com hu sinal limitado da parte 
direyta abaixo da fon te e outro abaixo da face corresponden te ao canto da 
boca, com as mesmas condi~oens do termo retro, e assinou o prezente 
termo que eu José Gon~alves da Fonseca Secretario do Estado escrevi. 

José Carneiro de Freitas. 

[documento 213, folha 116] 

No mesmo dia se repartio a Dona Felipa de Nazareth huma rapariga de 
idade ao parecer de doze annos chamada Luiza com dous sinaes da parte 
direita hu junto ao canto do olho, outro abaixo da cantareira junto ao 
hombro, e outro da parte esquerda na fonte, a qual rapariga se obrigava 
Pedro Cavalleiro pay da dita Dona Felipa a tratalla comas condi~oens 
expressadas no termo primeiro desta reprezenta9ao em fé do que o 
assinou; e eu José Gon~alves da Fonseca Secretario do Estado o escrevi. 

Pedro Cavalleiro. 

[documento 214, folha 116] 

No mesmo dia mez e anno se repartí o ao Capitao Mor Ben to de Figueiredo 
Tenreio hum negro e huma rapariga coro hum sinal da parte direita no 
pescosso abaixo do queixo, a rapariga com quatro sinaes da parte direita 
hu na ma9am do rosto, e trez limitados no pescosso, e da parte esquerda 
trez dous junto ao olho e outro na capella delle, e lhe forao concedidas 
debaixo da mesma c1auzulas e condi9oens do primeiro termo desta 
reparti9ao que assinou e eu José Gon9alves da Fonseca Secretario do 
Estado o escrevi. 

Ben to [de Figueiredo Tenreio j 
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[documento Sem número, folha 116v] 

No mesmo [dia se] repartio [corroído] Guerreiro hum mocetao de idade 
de quinze annos com hum sinal abaixo do hombro esquerdo, e hua 
rapariga de idade de doze annos com hum sinal da parte direyta na fon te, 
e outro quazi no meio do peito, e tomo u destas duas pessas con ta debaixo 
das mesmas clauzulas do primeiro termo desta reparti9ao em fé do que 
assinou este que eu José Gon<;alves da Fonseca Secretario do Estado 

escrev1 . 

Bertholomeu Guerreiro. 

[documento 215, folha 116v] 

No mesmo día se repartio ao Capitao daArthelhariaFrancisco Fernandes 
hu mocetao de idade de quinze annos, com hum sinal da parte direyta no 
pescosso e tomou con ta delle comas clauzulas e obrigacoens do primeiro 
termo desta reparti9ao, em fé do que asignou este que eu José Gon<;alves 
da Fonseca Secretario do Estado escrevi. 

Francisco Ferreira. 

[documento 216, folha 117] 

Termo que assinou Manoel da Costa de Araujo de [corroído] e trez pessas 
para se exam1narem. 

Aos doze días do mez de junho de 1747, 11esta Secreté:lria do Estado 
apareceo Manoel da Costa de Araujo, e por elle foi di to que se obrigava 
a que se aprezentassem a exame trinta e trez pessas vindas do J apor3 por 
Francisco Gon<;al ves Campos dentro de quinze di as, em fé do que assinou 
este termo que eu José Gon9alves da Fonseca Secretario do Estado o 

. . . 
escrev1 e ass1ne1. 

Manoel da Costa Araujo. 
José Gon9alves da Fonseca. 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento sem nún1ero~ folha 117v] 

Termo que asignou Francisco Gon9alves Campos de hua pessa que se lhe 
concedeo de condi9ao de sinco annos. 

Aos vinte sette dias do mez de junho de 1747 annos por ordem do nmo e 
Exmº Sr. Governador e Capitao General do Estado apareceo nesta 
Secretaria Francisco Gon<;al ves Campos e por elle foi dito se obrigava a 
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dar canta de hu rapaz do Gen ti o da Terra, que se lhe havia concedido de 
condi9al por si neo annos, e a sua qualidade he o seguinte // hum rapaz por 
nom.e Domingos no baptismo, e da sua terra Guatary de nas9ao Cabeya 
de 01to annos pouco maes ou menos com hum sinal grande em sima da 
boca do pinto ao mais da parte direyta, o qual rapaz lhe foi concedido de 
co~di9ao por sinco annos e no cabo delles será abrigado a repollo para ser 
aphcado a aldeya de Cahabíi na forma da ordem de 9 de abril de 1655, e 
de c~mo asim se obrigou asignou este Termo e passou Recibo da entrega 
do d1to rapaz, e eu José Gon9alves da Fonseca Secretario do Estado o fiz 
escrever e assinei. 

José Gon9al ves da Fonseca. 
Francisco Gon9alves Campos. 

[documento217, folha 117v] 

Termo que assinarao Ignacio Gomes e Eugenio Rebello, e seus fiadores, 
para se examinarem as pessas abaixo nomeadas. 

Aos vinte e quatro dias do mez de julho de mi 1 sette centos e quarenta e sette 
nesta Secretaria do Estado aparecerao Ignacio Gomes que desceo do 
J apura com vinte duas pessas para se examinarem, e para este effeito da va 
por s:u. fiador Antonio Gomes de Arauja; e da mesma sorte apareceo 
[Eugenio] Rebello Mendes [que na mesma canoa desceo o dito rio com 
seis] pessas tambem para se examinarem, e [corroído] porfiador Francis
co Rebel~o Mendes [corroído] como os di tos Ignacio Gomes e Eugencio 
R.ebello JU?tamente co~ seus fiadores se obrigarao a dentro em quinze 
d1as examinar as reffendas pessas assinarao este Termo que eu José 
Gon9alves da Fonseca Secretario do Estado escrevi e assinei. 

José Gon9alves da Fonseca. 
Antonio Gomes de Almeida. 
Francisco Rebello Mendes. 

[documento 218, folha 118] 

Ignacio Gomes. 
Eugencio Rebello Mendes. 

Termo que assina José da Veiga Tenorio Thezoureiro dos auzentes para 
dar a exame dez pessas, que lhe vierao do Certao sem esta circonstancia. 

Aos oito días do mez de agosto de 17 4 7, nesta Secretaria do Estado 
apareceo José da Veiga Tenorio, e por elle foi ditto se obrigava a dar 
e~ame dez pessas que lhe vieral do Certao do Japura no termo de quinze 
d1as, e de como assim se obrigou asignou este Termo que eu Mathias Paes 
de Albuquerque Official da Secretaria de Estado o fiz e assiney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
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[documento 219, folha 118v] 

Termo que asignou [corroído] da Franca Lameira de hua pessa de 
condic;ao. 

Aos vinte sette dias do mez de settembro de mil settec entos e quarenta e 
sette na Secretaria do Estado apareceo Lucas da Franca Lameira, que 
havendo bayxado do Certao com alguas pessas escravos entre ellas se 
achou ser livre huma rapariga ao parecer de seis annos com hum sinal 
pre to no meio da barba, a qual pessa hou ve por bem o Exmº Sr. Governador 
e Capitao General que fosse entregue ao <lito Lucas da Franca para o servir 
por tempo de sinco annos, com obrigac;ao de no fim delles se restituir a 
huma das aldeas da repartic;ao, ou para onde o mesmo Sr. for servido, e 
de como o dito Lucas da Franca Lameira recebeo a dita rapariga com a 
obrigac;ao refferida assinou este termo que eu José Gonc;alves da Fon seca 
Secretario do Estado escrevi e assinei. 

José Gonc;alves da Fonseca. 
Lucas da Franca Lameira. 

[documento sem número, folha 119] 

Termo que asignou Joao [Severino Chaves] de hu rapaz de condic;ao. 

Aos vinte sette dias do mez de settembro de mil sett ecentos e quarenta e 
sette nesta Secretaria do Estado apareceo Joal Severino Cha ves, a quem 
o Exmº Sr. General havia concedido hu rapaz ao paresser de oito annos 
de nasc;ao Cariavy por no me Antonio coro hu sinal grande preto no peito 
da parte direyta, e da parte esquerda hu limitado na face, de condic;ao por 
sinco annos para o servir com obrigac;ao de no fim dclles se restituir a hua 
das aldeas da reparticao, ou para onde o mesmo Senhor for servido, e de 
como o <lito Lucas, digo [sic] Joal Severino Chaves recebeo o <lito rapaz 
coma obrigac;al refferida, asignou este Termo, e passou Recibo, e eu José 
Gonc;alves da Fonseca Secretario do Estado o fiz escrever e assinei. 

José Gonc;alves da Fonseca. 
Joao Severino Chavez. 

[documento 220, folha 119] 

Termo que assinou o Capitao Estevao da Sylva Jaquez como fiador do 
Reverendo Padre Cura José Rodrigues. 

Aos dezanove días do mez de settembro de 1747, por ordem do Exmº Sr. 
General Francisco Pedro Gorjao de Mendon~a apareceo nesta Secretaria 
Estevao da Sylva Jaquez, e por elle foi dito se obrigava como fiador do 
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Reverendo Padre Cura José Rodrigues, a quem tinha vindo hua rapariga, 
a dar con ta dellas para ser examinada no termo de quinze dias, e faltando 
aos termos do di to exame se procedera contra o di to fiador, comas penas 
caminadas aos que fazem pessas contra as leys, e de como assim se 
obrigou asignou este termo que eu José Goncalves da Fonseca Secretario 
do Estado o fiz escrever e assinei. 

José Gonc;alves da Fonseca. 
Estevao da Sylva Jaques. 

[documento sem número, folba 119v] 

Termo de fianc;a de [corroído] que asigna o ajudante [corroído + 1 
palavra] Correa por tempo de [corroído] meses. 

Aos dezanóve dias do mez de outubro de mil sette centos e quarenta e sette 
annos, por ordem do 11m0 e Exmº Sr. General aparesseo nesta Secretaria o 
Ajudante Deziderio de Sages Correa, o qual se achava prezo no Corpo da 
Guarda de Pallacio, pella fuga de hua india escoltica, pella qual razao se 
obrigou o di to Ajudante a dar con ta da dita india no termo de dous mezes, 
e nao a achando no refferido termo, recorrera a esta Secretaria para 
reforma de tempo, e de como asim se obrigou asignou este termo que eu 
José Gonc;alves da Fonseca Secretario do Estado o fiz escrever e assinei. 

José Gonc;al ves da Fonseca. 
Deziderio de Sages Correa. 

[documento 221, folha 119v] 

Termo que asignou Manoel de Andrade da Fon seca para pagar os direitos 
de 19 pessas de José de Araujo. 

Aos 27 di as do mez de o u tu bro de 17 4 7 apares~eo nesta Secretaria Manoel 
Andrade de Affonseca, e por elle foi di to que elle se obrigava a pagar os 
direitos de dezanove pessas pertencentes a José de Araujo, que tinha 
trazido do Certáo, e de como assim se obrigou asignou este termo que eu 
José Gon~alves da Fonseca Secretario do Estado o fiz escrever e assinei. 

José Gon~al ves da Fonseca. 
Manoel Andrade de Affonseca. 

[documento 222, folha 120] 

' 

Termo que [asignou] Manoel [corroído] Pantoja de hum indio de condi
~ao. 
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Aos vinte dias do mez de novembro de mil sette centos e quarenta e sette 
nesta Secretaria do Estado veyo a eila por ordem do Exmº Sr. Francisco 
Pedro de Mendon9a Gorjao Governador e Capitao General do Estado 
Manoel de Oliveira Pantoja com hu indio chamado Severo de nas9ao 
Aroaque o qual se achava em poder do Ca pitao Diogo Pinto da [corroído] 
tratado como forro, por lhe haver concedido para o seu servi90 o 
antecessor do Sr., o qual indio constou por sua confissao havello 
comprado no sertao o dito Manoel de Oliveira Pantoja, e por exame que 
se lhe fez constou ser livre de escravidao; e attendendo o Exmº Sr. a que 
o <lito Manoel de Oliveira Pantoja, a despezas que fez coma compra do 
indio lhe permitio de condiyao por tempo de sinco annos na forma da ley 
do Sr. Dom Joao 4º, acabados os quaes será restituido a huma aldea da 
reparti9ao o di to Severo terá idade de dezoito annos com huma secatriz no 
bei90 debaixo da parte direyta, e da parte esquerdacom hu sinal limitado 
no queixo abaixo da orelha, e outro no canto da cantareira. E de como o 
di to Manoel de Oliveira Pantoja se obrigou a todo o refferido assinou este 
termo que eu José Gon~alves da Fonseca Secretario do Estado o escrevi 
e ass1ne1. 

José Gon~alves da Fonseca. 
Manoel de Oliveira Pantoja. 

[documento sem numero, folha 120v] 

Termo que asignou [corroído + 1 palavra] Manoel de Ornellos de tres 
rapazes de condi~ao por [corroído] annos. 

Aos vinte trez días do mes de novembro de 1747 nesta Secretaria do 
Estado, aparesse o Padre Manoel de Ornellos que havendo baixado do 
Sertao com alguas pessas escravas, entre ellas se achavao serem livres 
trez rapazes o primeiro ao parecer de seis annos com hu sinal preto no 
ilharga do pescosso da parte direyta; o segundo de sinco annos com hum 
sinal preto no queixo abaixo da orelhada parte direyta, o terceiro de quatro 
annos com hua secatriz grande no joelho da parte direitaos quaes rapazes 
houve o Exmº sr General por bem que fossem entregues ao <lito Padre 
Manoel de Ornellas para o servir por tempo de sinco annos com obriga~ao 
de no fim delles restituir para a fabrica das madeiras ou para onde o mesmo 
sr for servido, e de como o <lito Reverendo Padre Manoel de Ornellas 
recebeo os ditos trez rapazes com a obriga~ao, refferida e assinou este 
Termo e passou Recibo, e eu José Gon~alves da Fonseca Secretario do 
Estado o fiz escrever e assinei. • 
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José Gon9alves da Fonseca. 
Manoel Ornellos. 

[documento 223, f olha 120v] 
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Termo que assinou o A ju dante Antonio Coelho de trez pessas de condi'rao. 

Ao primeiro diado m~z de dezembro de mi 1 sette cen tos e quarenta e sette 
apareceo nesta Secretaria o Ajudante de Infantaria desta Pra~a Antonio 
Coelho da Syl va, e aprezentou trez pessas do Gen ti o da Terra a saber hum 
mocetao, e duas indias, as quaes pessas lhe haviao dado em dotte no 
cazamentoquecontrahiocomBemardadaSylvacom [corroídas 3 linhas] 
cojo Requerimento deferio o Exmº Sr. Governadore Capitao General, que 
se averiguasse a vontade das ditas pessas, para conforme a ella se lhe 
defferir na forma da ley; e sendo ouvidas as ditas pessas, publicamente 
disseram que por sua livre vontade queriao servir ao dito Ajudante e sua 
mulher: o que visto pello mesmo Exmº Sr. ordenou que o <lito Ajudante 
assinasse este Termo pello qual se obrigava a sustentar as ditas pessas, e 
fazelhe pagamento de seu trabalho, e assim maes doutrinallas, e curallas 
em suas enfermidades, e que faltando a qualquer destas clauzulas, se lhe 
removería logo esta datta e concessao, o que da mesma sorte se fara 
requerendo as ditas pessas outro modo de servir. O mocetao hé de nas9ao 
Baniba chamado Helias de idade ao parecer de dezoito annos com 
bastantes sinaes de bexigas pela caza, hu sinal da natureza limitado no 
canto da sobrancelha do olho direito, e hu de mayor vulto no fío do lombo 
entre as espaduas.Huma india chamada Maria Matilde de idade ao 
parecer de vinte annos com hum rapaz seu filho chamado Thadeu digo 
[sic] com huma cicatriz por sima do canto da sobrancelha do olho 
esquerdo, e dous sinaes limitados na ma~a do rosto da parte direita. A 
outra india chamada Louren~a ao parecer de trinta annos de nas~ao 
Manoa com dous sinaes de [natureza] e da parte [direita] [corroído+ 2 
palavras] e o pescosso [e outro da parte esquerda na pon ta do queixo ], com 
hu rapaz seu filho chamado Thadeu de idade de sinco annos, do qual, e as 
ditas trez pessas asima mencionadas, que comodito rapaz fazem quatro 
tomou entrega o dito Ajudante, obrigandosse as clazulas deste Termo 
assima mencionadas, que assinou, e eu José Gon9alves da Fonseca 
Secretario do Estado o fiz escrever e assinei . 

José Gon9aives da Fonseca. 
Antonio Coelho da Silva. 
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[documento 225, folha 121] 

Termo que assinou Miguel Freire Carvalho de huma india de condi~ao. 

Aos dezanove di as do mez de dezembro de 17 4 7 nesta Secretaria do 
Estado foi entregue a Miguel Freire de Carvalho huma india do Gentio da 
Terra por ordem do Exmº sr Governador e Capitao General do Estado para 
servirse della de condi~ao por tempo de sinco annos, obrigandosse a 
sustentalla, doutrinalla, e pagarlhe o seu trabalho como hé estilla; a dita 
india se chama Severina de idade ao parecer de trinta annos com hu sinal 
da parte direita na face por baixo da ma~á do rosto; e porque o di to Miguel 
Freire se obrigou a todo o referido assinou este Termo.A dita india foi 
extrahida do Sertao pello pay do dito Miguel Freire, que a pessuhio em 
parte risco sem della ter registro, ou titulo algu de servidao como o mesmo 
Miguel Freire confessa, e eu José Gonyalves da Fonseca Secretario do 
Estado escrevi e assinei. 

José Gon9alves da Fonseca. 
Miguel Freitas de Carvalho. 

[documento 226, folha 122] 

Termo [corroído + 1 palavra] o Tenente [corroído] Joao Freire de 
[corroído]. 

Aos dezanove dias do mez de dezembro de 1747 nesta Secretaria do 
Estado foi entregue por ordem do Exmº sr Governador e Capitao General 
do Estado ao Tenente Joao Freire de Carvalho huma india do Gentío da 
Terra chamada Roza de idade ao [parecer] de. trinta annos, para o servir 
por tempo de cinco annos de condi9ao, obrigandosse o <lito Tenente a 
sustentalla, doutrinalla, e pagarlhe o seu trabalho como he estilla. A dita 
india se achava em poder do di to Thenente por falecimento de seu irmao 
Manoel Ferreira de Carvalho pay de Miguel Freire que assinou o Termo, 
retro, e confessou o mesmo Tenente ser a dita india forra, e izenta de todo 
o captiveiro; e porque o dito Joao Freire de Carvalho se obrigou ao 
refferido assinou este Termo que eu José Gon~alves da Fonseca Secretario 
do Estado o fiz e assinei. 

Joao Freire de Carvalho. 
José Gon9alves da Fonseca. 

[documento sem número, folha 122] 

Termo que assinou Hilario Martins de Braga de hum rapaz para se 
examinar. 

LJVRO DAS CANOAS 165 

Aos vinte nove dias do mez de dezembro de 17 4 7 nesta Secretaria do 
Estado, por ordem do Exmº sr Governador e Capitao General do Estado 
apareceo Hilario Martins de Braga, e por elle foi dito se obrigava a 
aprezentar a exame, hu rapaz do Gentío da Terra de idade de oito annos 
pouco maes ou menos, o qual lhe tinha vindo da Tropa de Resgates sem 
o refferido exame, e para o refferido effeito se obrigava elle [corroída J 
linha] oem todo [corroído+6 palavras] aosque fazem [pessas] contra [as 
leys] [corroída 1 linha] assim se [obrigou] asignou este termo que eu. 

Hilario Martins de Almeida. 

[documento227,folha 122v] 

Termo que assinarao as pessoas abaixo nomeadas. 

Aos 10 dias do mez de fevereiro de 1748 nesta Secretaria do Estado 
aparecerao o Juiz Ordinario Manoel Correa de Oliveira; José da Silva de 
Menezes, e Ignacio José Pestana, e aprezentarao o primeiro duas pessas, 
o segundo quatorze, e o terceiro duas, e assim maes huma pertencente a 
Francisco Pereira; as quaes pessas por serem feítas no Rio do J apura, 
ordenou o Exmº sr Governador e Ca pitao General ficassem em poder dos 
sobreditos até se convocar Junta de Missoens para nella se averiguar o que 
deve observar com ellas a respeito da ultima ordem que veyo de Sua 
Magestade sobre esta materia; e de como tamarao contadas ditas pessas. 
As pessas as sima no meadas assinaral este Termo, que eu José Gon9al ves 
da Fonseca Secretario do Estado escrevi. 

Manoel Correa de Oliveira. 
Ignacio José Pastana. 
Jose da Sylva e Menezes [corroído] pello Capitao Francisco da Costa 
Pinto. 

Declaro u o mesmo José da Sy lva de Menezes que aprezentava mais trinta 
pessas [da mesma qualidade] [corroídas 3 linhas]. 

José da Sylva de Menezes. 

[documento 228, folha 123] 

Termo que assinarao as mesmas pessoas do Termo antecedente, e 
Francisco da Costa Pinto. 

Aos quatorze dias do mez de fevereiro de mil sette centos quarenta e oito 
nesta S,ecretaria do Estado aparecerao Francisco da Costa Pinto, José da 
S y l va de Menezes, o J uiz Ordinario Manoel Correa de Olive ira e Ignacio 
José Pestana; e por ordem do Exmº sr Governador e Ca pitao General lhes 
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intimei a rezolu9aodaJuntadeMissoens de 13 docorrente mez, para que 
as pessas que se achavao em seu poder, nelle se conservassem como em 
depozito, visto serem feitas no Rio Japura em rezao de se esperar 
rezolu9ao de Sua Magestade para se decidir se sao ou Nao escravas; com 
obriga9ao de que fugindo ou morrendo algumas d~s ditas pessas, serem 
obrigados os assima nomeados a justificarem judicialmente algu <lestes 
successos; e o numero das ditas pessas hé na forma seguinte, a Francisco 
da Costa pertencem quatorze, a J ose da Sy lva de Menezes, trinta, em que 
entrao tres moribundas; ao Juiz Ordinario duas, e a Ignacio José Pestana 
duas; e de como se obrigarao ao refferido depozito com os clauzulas 
sobreditas assinarao este Termo que eu José Gon9alves Secretario do 
Estado escrevi. 

José da Sylva de Menezes [corroído]. 

[documento 229, folha 123v] 

Termo que asignou o Reverendo [corroído]. 

Aos vinte sette dias do mez de fevereiro de mil sette centos e quarenta e 
oito por ordem do Exmº sr Governador e Capitao General do Estado, foi 
entregue ao Reverendo Padre Frei Louren90 de Nossa Senhora das 
Merces. 

Hum rapaz do Gen ti o da Terra de idade ao parecer de dez annos sem sinal 
nenhú da natureza, e só huma sicatriz na fon te da parte esquerda, e lhe foi 
dado como de condi9ao por cinco annos para o Sitio da Irmá Santa Ana 
dos mesmos Religiosos, para ali ser instruhido nos misterios da fé, e servir 
no mesmo sitio por cinco annos e no fim delles se disporá do dito rapaz 
como melhor parecer ao dito sr e de como o di to religioso tomou con ta do 
dito rapaz por ordem do seu prelado. Assinou este Termo que eu José 
Gon9alves da Fonseca Secretario do Estado o escrevi. 

[documento 230, f olha 124] 

[corroído+ 2 palavras] José de [corroído] Pereira por Dona Izabel de 
Moraes [corroído] possuir por tempo de cinco annos [ dous] rapazes de 
condi9ao. 

Aos dous dias do mez de mar90 de mil sette centos e quarenta e oito 
apareceo nesta Secretaria do Estado hum rapaz por no me Antonio criou lo 
de idade de dez annos livre de sua natureza, nascido em caza de 
Donalzabel de Moraes, como tambem outro rapaz por nome Roberto de 
idade de tres annos, os quaes pedio de condi~ao a dita Dona Izabel, em 
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remunera9ao de os ha ver creado, o que o Ex01º sr General concedeo por 
cinco annos para no fim delles se dispor dos di tos dous rapazes na forma 
das ordens de Sua Magestade em cujo tempo sera a dita Dona Izabel 
obrigada a sustentallos, e doutrinallos, e darlhe o tratamento de forros, e 
ha vendo algu del les de fugir ou morrer justificara huma e outra couza com 
tres testemunhas; e a todo o referido se obrigou José de Souza Pe re ira pella 
dita Dona Izabel de Moraes o qual assinou este Termo que eu José 
Gon9alves da Fonseca Secretario do Estado escrevi e assinei. 

José Gon9alves da Fonseca. 
Joseph de Souza Pereira. 

[documento 231, folha 124v] 

[corroído] que assinou [corroído+ l palavra] de [trez pessas escravas 
feítas no] [corroído] [para dar conta] [corroído+ 3 palavras] que Sua 
Magestade as mande dar por livres. 

Aos vinte hum días do mez de mar90 de mil sette centos e quarenta e oito 
nesta Secretaria do Estado apareceo José de Mesquita, pessoa que eu 
[corroído+ 1 palavra] abaixo assinado conhe90 ser a propria, e lhe intimei 
da parte do Ex01º sr Governador e Capitao General, que seis pessas feítas 
no Japora de que por virtude de sahirem escravos pagou direitos, sera 
obrigado a aprezentallas todas as vezes que lhe forem pedidas, no cazo de 
Sua Magestade as mandar ha ver por forras, por se ter assentado emjunta 
de 13 de fevereiro se tomasse este expediente para coma gente feíta no 
J apera; e de como o di to José de Mesquita se obrigou a nao ven dellas para 
fora desta Capitania, e a justificar judicialmente mortes ou fugidas, 
assinou este Termo que eu José Gon9alves da Fonseca Secretario do 
Estado escrevi e assinei. 

José Gon<;alves da Fonseca. 
Jose de Mesquita Tavari. 

[documento 232, folha 125] 

Termo que assignarao [corroído+ 1 pa1avra] Manoe] Correa de Oliveira 
e Ignacio José Pestana. 

Aos vinte nove dias do mez de mar<;o de mil sette centos e quarenta e oito 
aparecerao nesta Secretaria o Juiz Ordinario Manoel Correa de Oliveira 
e Ignacio José Pestana, pessoa que eu Secretario abaixo nomeado conhe~o 
serem as proprias; e por ordem do Exmº sr General lhes intimei que as 
pessas de que ambos assinarao Termo neste livro a folha 122 se conser-
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vassem em seu poder até haver rezolu~ao de Sua Magestade sobre a 
escravidao ou liberdade dellas, visto serem feítas no Río do Japora, com 
declara~ao, que morrendo ou fugindo alguma das ditas pessas serao 
abrigados a justificar huma e outra couza, judicialmente; e de como os 
di tos as sima no meados se obrigarao do refferido neste termo o assinanao 
e eu José Gon~alves da Fonseca Secretario do Estado o fiz e assinei. 

José Gon9alves da Fonseca. 
Manoel Correa de Oliveira. 

(documento sem número, folha 125] 

Termo que assinou Francisco da Sylva Telliz de duas para se examinar, 
como também para dar conta) de outra pessa escrava. 

Aos trinta días do mez de mar~o dé mil sette centos quarenta e oito, por 
ordem do Exmº sr General apareceo nesta Secretaria do Estado Francisco 
da Sylva Telliz, o qual havendo trazido do [Certao] [corroída 1 linha] 
ordenou o <lito [Exmº Sr General] dellas [corroído+ 2 palavras] dentro de 
hum mes [corroído 1 linha] da Silva Telis se obrigou comas [clauzulas] 
se [corroído+ 3 palavras] assim se procederia contra elle comas penas 
cominadas dos que fazem pessas contra as leys, e morrendo ou fugindo 
algua seria obrigado a justificar hua e outra couza autentica
mente. Tambero se obriga o di to Francisco da Silva Feliz a dar con ta nesta 
cidade de hua pessa escrava.No termo de oito dias e morrendose viu 
obrigado a justificar, e de como asim se obrigou assinou este Termo que 
eu. 

Francisco da Silva Telliz. 

[documento 233, folha 125v] 

Termo que asigna o Sargento Mor Estacio Rodrigues de quatro pessas de 
condi~ao para o servirem. 

Aos vinte do mez de mayo de 17 48 por ordem do Exmº sr General apareceo 
nesta Secretaria quatro pessas do Gen ti o da Terra, e por ellas forao dittas 
que de sua espontanea vontade sem constrangimento de pessoa algua 
quería servir a Estacio Rodrigues pello que mandou o ditto Senhor que 
assignasse Termo para os tratar como forros aoque se obrigou o ditto e 
assignou este Termo que eu. 

Estacio Rodrigues. 
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Por este termo obrigo a fazer examinar hua rapariga pequena que eu 
trouxe de oito annos de idade e veyo do Rio Negro [ilegível]. 

[documento 234, folha 126] 

Termo que assignou o Capitao Pedro [Al vares] Borges de hua pessa para 
se exanunar. 

Aos quinze dias do mez de abril de mil sette centos quarenta e nove annos 
por or~em do Exmº S' General apareceo nesta Secretaria o ·capitao Pedro 
Alvres Borges, o qual vendoihe hua pessa do Certao sem registe por falta 
delingoa paraaexaminarordenou o IJm0 eExm0 S'General asignaceTermo 
para que dentro em hum mez a aprezentace a exame o que o dito Pedro 
Alvres Borges se obrigou a dar con ta della no refferido tempo e faltando 
em parte ou em todo se podera contra elle comas penas cominadas aos que 
fazem pessas contra as leys e fugindo ou morrendo será obrigado a 
justificar hua e outra couza de que fiz este Termo que elle asignou, e eu 
Joal Antonio Pinto da Sylva Secretario do Estado por Sua Magestade o 
escrev1. 

Pedro Alvres Borges. 

[documento 235, folha 126) 

Termo que asignou Sebastiao da Cunha de duas pessas para se examina
rem. 

Aos vinte e dous dias do mez de abril de mil sette centos e quarenta e nove 
annos por ordem do Exmº sr General apareceo nesta Secretaria do Estado 
Sebastiao da Cunha o qual trazendo duas pessas do Certao sem registo por 
falta de lingoa para as examinar ordenou o mesmo Exmº sr General 
asignace Termo para que dentro de [ dous] mezes as aprezentace a exame 
a que o di to Sebastiao da Cunha se obrigou a dar conta dellas, dentro do 
reff erido tempo e faltando em parte ou em todo a al gua des tas condessoens 
se procederá contra elle comas pennas cominadas as pessoas que fazem 
pessas contra as leys e fugindo ou morrendo sera obrigado a justificar hua 
e outracouzade quefizeste termo que elle asignou, eeu JoalAntonio Pinto 
da Sylva Secretario do Estado por Sua Magestade o escrevi . 

Sebastiao da Cunha. 

[documento sem número, folha 126v] 

Termo-que assinou Manoel de Affonseca de duas pessas que se nao 
examinarao por falta de lingua. 
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Aos vinte sette días do mez de junho de 1749, por ordem nmo e Exmº Sr 
General apareceo nesta Secretaria do Estado Manoel de Affonseca e por 
elle foi ditto que elle se obrigava a dar con ta de duas pessas •. n_o termo de 
hu anno para se examinar na lingua geral, por se nal achar hngoa que as 
entenda 0 seu idioma, as quaes se conservarao em seu poder como em 
depozito ~em embargo de hua estar moribunda, sempre sera abrigado a 
justificar a morte e fugida para assim se dezobrigar des~e Termo para o 
que asignou. E eu Joao Antonio Pinto da Sylva Secretan o do Estado por 
Sua Magestade o fiz escrever. 

Manoel da Fonseca. 

[documento sem número, folha 127] 

[corroído+ 2 palavras] Domingos [corroído+ 1 palavra] de [corroído] 
pessas que lhe [corroído+ 2 palavras] para servirem por tempo de tres 

annos. 

Aos vintecinco dias do mezdejulhode 1749, porordem do Ilmº eExmº Sr. 
Francisco Pedro de Mendon~a Gorjao Governador e Cappitam General 

· do Estado forao concedidos a Domingos Pereira Lima oito pessas do 
Gentío da Terra, a saber Ventura cazado com Jeronima e [duas filhas] 
Claudia e Inez e Manoel Francisco \e sua mulher Angella/ [sic] Joanna, 
para o servirem por tempo de trez annos soment~s, dandolhe bom 
tratamento e pagandolhe o seu sellario como he de est1llo, e constando do 
contrario lhe serao logo tirados do seu poder para viverem em outro 
domisilio que as dittas pessas escolherem. por serem livres de sua 
natureza, e de como assim se obrigou ass1nou este termo e eu Joao 
Antonio Pinto da Sylva Secretario do Estado por Sua Magestade o fiz 
escrever. 

Domingos Pereira Lima. 

[documento sem número, folha 127] 

Termo que assinou o Padre Francisco Xavier da Sylva de hu rapaz do 
Gentio da Terra para o senhor como forro. 

Aos vinte e hu dias do mez de agosto de 17 49 por ordem do nmo e Exmº Sr. 
Francisco Pedro de Mendonva Gorjao Governador e Cappitam General 
do Estado foi cedido ao Padre Francisco Xavier da Sylva hu rapaz por 
nome Pedro para o servir como forro dandolhe bom tratamento, 
pagandolhe o seu sallario como he estilla; e constando do contrario lhe 
será logo tirado do seu poder para viver em outro domicilio que o dito 
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rapaz escolher por ser livre de sua natureza sem embargo de seu tio José 
Pinheiro lhe deixar por esmola, e de como assim se obrigou assinou [sic] 
este Termo,e eu 

Francisco Xavier da Sylva. 

[documento sem número, folha 127v] 

.[corroído] que asignou Clemente [corroído+ 1 palavra] quede darconta 
do [mameluco] [corroído] Felipe. 

Aos onze dias do mezde outubro de 1749 por despacho edetermina~al da 
Junta de Missoes de 30 de settembro, apareceo nesta Secretaria do Estado 
Clemente Pereira Fidalgo e sendolhe [determinado] o despacho da Junta 
por elle foi ditto que elle se obrigava a dar contado mameluco Jacob 
Felipe, todas as vezes que lhe fosse pedido pella ditta; e de como assim se 
obrigou assinou este Termo, e eu. 

Clemente PereiraFidalgo. 

[documento sem número, folha 127v] 

Termo que assina Antonio Gomes de Aguiar de cinco pessas que se lhe 
concederao de condi~al. 

Aos dezasseis dias do mez de outubro de 17 49, apareceo nesta Secretaria 
do Estado Antonio Gomes de Aguiar a quem foi eo11cedido pello nmo e Exmo 
Sr. Governador e Cappitam General do Estado sinco pessas de condi~al 
por termo de 5 annos, e por e11e foi di to se obrigava tratallos com forros, 
e a pagarlhe o seu sellario na forma do estilla, as quaes pessas sao as 
seguintes hu indio por nome Julio, e sua mulher Lauriana com dous 
filhos, e Rita, e de como assim se obrigou assinou este Termo e eu. 

Antonio Gomes de Aguiar. 

[documentosem número, folha 128] 

[corroído] que assinou o Padre [corroído+ 1 palavra] por sua [corroído] 
Angela da Cunha Pinheiro [a que] se concederao [quatro] pessas de 
condi~ao. 

Aos vinte e quatro di as do mez de outubro de 17 49, por despacho do 11m0 

e Exmº Sr. Francisco Pedro de Mendon~a Gorjao aparecerao nesta 
Secretaria o Padre Domingos de Souza em quatro pessas a saber hua india 
por nome Rozana, coG1 hua filha menor mamalua chamada Barbara, e 
duas rapariguinhas orfanz a mayor chamada Margarida e a maes pequena 
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Marta, as [ quaes pessas] f oi declarado que era o fo.rros: e ~orno taes podi~o 
estar onde [corroído] bom tratamento, e pella india fo1 d1tto que ella vev1a 
bem [corroído+ 1 palavra] em caza da ditta Angela da Cunha Pinhe~ro, 
e que era seu gosto assistir em sua cumpania e pello filho da sen hora d1tta 
foi ditto que elle por sua [corroído] se obrigava a darlhe bom tratamento 
e pagarlhe o seu sellario ora forma do estillo, e de como assim se obrigou 
assinou este termo que eu. 

Domingos de Souza. 

[documento sem número, folha 128] 

Termo que assinou Antonio Correa Saldanha de hua india que se lhe 
concedeo de condi<;al. 

Aos treze dias do mez de novembro de 1749 por despacho do Ilmº e Exmº 
Sr. Francisco Pedro de Mendon~a Gorjao apareceo nesta Secretaria 
Antonio Correa Saldanha com hua india, por nome Micaella, e sendolhe 
declarado, que hera forra li vre ezenta de todo o ca ti ve y ro, disse que mu ito 
de sua vontade queria assistir em compania do ditto em sua caza, pello 
bom [ tratamento] que nella sempre teve, e por elle foy ditto que se 
obrigava a darlhe todo o bom tratamento; e pagarlhe o seu sellario na 
forma do estillo; e de como assim se obrigou assinou este Termo e eu. 

Antonio Correa Saldanha. 

[documento sem número, folha 128v] 

Termo que [corroído] Joao [corroído+ 2 palavras] por nome [corroído 
+ 2 palavras] deu de condi~ao. 

Aos nove dias do mes de dezembro de 1750 apareceo nesta Secretaria do 
Estado Joao Dias a quem foi dado pello nmo e Exmº Sr. General hum rapaz 
de condi~ao por no me Miguel athe a vinda dos na vi os proximos e por elle 
foi ditto se obrigava a tratallo como forro e a pagarlhe o seu sellario na 
forma do estilla e de como assim se obrigou assignou este termo Joal 
Antonio Pinto da Sylva e eu Secretario do Estado por sua Magestade o 

. . . 
escrev1 e ass1net. 

Joao Antonio Pinto da Sylva. 
de Joao + Dias. 

[documento 236, folha 128v] 

Termo que assignou Manoel Machado a rogo de Dona Francisca Xavier 
de hua pessa por nome Antonio que lhe concedeo de condi~ao. 
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Aos <loes días do mez de dezembro de 1750 apareceo nesta Secretaria 
Manoel Machado a rogo de Dona Francisca Xavier a qual foy dado pello 
nm0 e Exmº Sr. General hum rapaz de condi~ao por nome Antonio ao qual 
se obrigava a tratallo como forro, e pagarlhe o seu sellario na forma do 
estilla e de como assim se obrigou assignou o ditto a seu rogo. Eu Joao 
AntonioPintodaSylvaSecretariodoEstadoporSuaMagestadeescrevy 
e ass1ney. 

Joal Antonio Pinto da Silva. 
Manoel Machado. 

[documento sem número, folha 129] 

[corroídas 3 linhas] 

Aos dez dias do mez de dezembro de 17 50 apareceo nesta Secretaria do 
Estado Manoel Machado a quem foi dado de condi~ao hua rapariga 
chamada Catherina e hum mossitao por baptizar, os quaes lhe concedeo 
o 11m0 e Exmº Sr. General, e por elle f oi ditto se obrigava a tratallos como 
forro, e pagarlhes os seus sallarios na forma do estilla e de como assim 
se obrigou assignou este termo e eu Joal Antonio Pinto da Sylva 
Secretario do Estado por Sua Magestade o escrevy e assiney. 

Joao Antonio Pinto da Sylva. 
Manoel Machado. 

[documento 237, folha 129] 

Termo que assinou Manoel Machado por Dona Ritta Antonia Cezar de 
Castello Branco de hua rapariga por nome Vicencia que se lhe concedeo 
de condi9ao. 

Aos dous dias do mez de mar90 de 1751, apareceo nesta Secretaria 
Manoel Machado a rogo de Dona Ritta Antonia Cezar de Castello Branco 
a quem foy dado hua rapariga chamada Vicencia, de condi9ao pello 11m0 

e Exmº Sr. General; e por elle foy ditto que se obrigava por ella a tratalla 
como forra e pagarlhe o seu sellarlo na forma do estilla, e de como assim 
se obrigou assignou este Termo. E eu Mathias Paes de Albuquerque 
Official da Secretaria de Estado escrevy e assiney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Manoel Machado. 
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[documento sem número, folha 129v] 

Termo [corroído+ 1 palavra] Joao de [corroído+ 2 palavras] que se lhe 
concede de condi9ao chamada Luiza coro [hua] cria chamada [corroído] 
Antonio. 

Aos dezasette dias do mez de abril de mil sette centos e sincoenta e hum 
apareceo nesta Secretaria do Estado Joao Damasseno a quem foy conce
dido pello nmo e Exmº Sr. General de condi9ao hua india por nome Luiza 
com hua cria [seu filho] por nome Pedro Antonio e por elle foi di to se 
obrigavaa tratallacomo forra e pagarlhe o seu sellario na formado estillo; 
e de como assim se obrigou assinou este termo e eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria de Estado o escrevy e assiney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
J oao Damasseno Cunha. 

[documento 238, folha 129v] 

Termo que assinou Francisco Antonio de Lira· Barros de hua 
mameluquinha, que tera de idade quatro annos por nome Bernardina, que 
se lhe concedeo de condi9ao. 

Aos dezasette días do mez de abril de 17 51 apareceo nesta Secretaria do 
Estado Francisco Antonio de Lira Barros a quem foy concedido de 
condi9ao pello 11m0 e Exmº Sr. General hua mameluquinha que tera de id ad e 
quatro annos por nome Bernardina, e por elle foy ditto se obrigava a 
tratalla como forra, e educalla, e a pagarlhe seu sellario na forma do 
estillo, e de como assim se obrigou [assinou] este Termo e eu Mathias 
Paes de Albuquerque Official da Secretaria de Estado escrevy e assiney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Francisco Antonio de Lira Barros. 

[documento sem número, folha 130] 

[corroído+ 1 palavra] assinou Claudio Antonio [corroído+ 3 palavras] 
que se lhe concedeo de condi~ao por nome [Thomasia]. 

Aos dezasette días do mez de abril de mil sette centos sincoenta e hum, 
apareceo nesta Secretaria do Estado Claudio Antonio de Almeyda a quem 
foi concedido pello 11m0 e Exmº sr General, hua india de condi~ao por nome 
Thomasia Ladina, e por elle foi ditto se obrigava a tratalla como livre, 
ezenta de todo cativeiro, e a pagarlhe o seu sellario na forma do estillo; e 
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de como assim se obrigou asignou este Termo, e eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria do Estado o escrevi e assiney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Claudio Antonio de Almeyda. 

[documento 239, folha 130] 

Termo que assinou Manoel Correa Madeira de quatro indias forras que 
se concederao thé certo tempo a sua filha. 

Aos vinte dous dias do mez de mayo de 1751 apareceo nesta Secretaria 
~a~oel Correa de Oliveira; por sua filha a quem foy concedido quatro 
1nd1as, forras de condi9ao pello nmo e Exmº sr General ate ultima 
determina9ao, que ainda se ha de julgar, a saber hua india por nome 
Thereza com hua cria por nome Dorotea hua india por nome Caetana, e 
outra por nome Josefa e sua filha Romana, e outra india por nome Rita 
todas ladinas, e pello di to Manoel Correa de Oliveira foy di to se obriga va 
por sua filha a tratallas como forras e pagarlhe o seu sellario, e de como 
assi.~ se obrigou asignou este Termo, e eu Mathias Paes de Albuquerque 
Off1c1al da Secretaria do Estado o escrevy e assiney. . 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Manoel Correa de Oliveira. 

[documento sem número, folha 130v] 

[corroídas 3 linhas]. 

Aos vinte cinco di as do mez junho de 17 51 aparece nesta Secretaria do 
Estado M~noel Nunes Caldeira a quem foi concedido pello nmo e Exmº sr 
General s1nco pessas de condi9al e duas crias a saber Xavier e Jose 
Thon:iazia, Euseria, com hu filho Carlos e Postazia e hu filho p¿r nome 
Domingos, e por elle foy dito se obrigava a tratallos como livres, e 
pa~arlhe seu sellario na forma do estillo, e de como assim se obrigou 
ass1nou .este termo, e eu Mathias Paes de Albuquerque Official da 
Secretana do Estado fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Manoel Nunes Caldeira. 

[documento 240, folha 130v] 

Termo que assinou Caetano da Cunha de hu indio que se Ihe concedeo de 
condi~al. 
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Aos vinte cinco dias do mes de junho de 1751, apareceo nesta Secretaria 
do Estado Caetano da Cunha a quem foi concedido hua pessa de condic;al 
a saber o indio Manoel, e por elle foy ditto se obrigava a tratallo como 
livre, e pagarlhe o seu sellario na forma do estillo, e de como assim .se 
obrigou assinou este Termo que eu Mathias Paes de Albuquerque Offic1al 

da Secretaria do Estado fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Caetano da Cunha. 

[documento sem número, folha 131] 

[corroído + 2 palavras] Pedro Carvalho pello [Dona] Antonia [de hu 
indio] e sua mulher e sua filha que se lhe concedeo de condic;ao. 

Aos dous días do mez de julho de 1751 apareceo nesta Secretaria do 
Estado Pedro Carvalho a rogo de Dona Antonia sua filha a qual foy 
concedido de condic;ao tres pessas a sabe hu indio chamado Braz, sua 
mulher chamada Maria, e hua cria por nome Joana o qual pella dita sua 
filha se obrigou a tratallos como forros e pagarlhe o seu sellario na forma 
do estillo, e de como assim se obrigou assinou este Termo, e eu Mathias 
Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado escrevy e assiney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Pedro Cavaleyro. 

[documento 241, folha 131] 

Termo que assinou José Theodozio Monteiro por Josefa Maria Roza de 
duas indias que se lhe concedeo de condic;ao. 

Aos dezoito días do mez de julho de 1751 apareceo nesta Secretaria do 
Estado J ose Theodozio Monteiro a rogo de Josefa Maria Roza a quem foy 
concedido de condic;ao duas indias do Gentío da Terra a saber Anna e, sua 
irma Roza, o qual se obrigou pella dita Josefa Maria Roza, a tratallos 
como forras, pagandolhe o seu sellario na forma do estillo, e de como 
assim se obrigou assinou este Termo. E eu Mathias Paes de,~lbuquerque 
Official da Secretaria do Estado o escrevy e assiney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
J ose Theodozio Monteiro. 

[documento sem número, folha 131 v] 

[Termo que assenou] Manoel de [corroído] pello Padre [Joao] Correa 
[corroído] de duas indias. 
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Aos vinte e dous dias do mez de outubro de 1751, apareceo nesta 
Secretaria do Estado Manoel de Souza como filho e substituto do 
Reverendo Padre J oao Correa da Guarda a quem foy concedidas duas 
indias criollos oriundas em sua caza por no me Micaella e Dicederia pello 
nmo e Exmº sr General para os servirem de condic;al, e como livres, e por 
elle Manoel de Souza foi dito que el le se obrigava pello <lito paya tratallos 
como forros, e pagarlhe o seu sellarío, e de como assim se obrigou 
assignou este Termo e eu. 

Manoel de Souza. 

[documento sem número, fo Iba 131 v] 

Termo que assinou Anacleto de Souza Magalhoes por Luzia Rodrigues 
como seu Procurador de hum indio. 

Aos vinte sette días do mes de outubro de 1751 apareceo nesta Secretaria 
do Estado Anacleto de Souza Magalhoes como procurador de Luzia 
Rodrigues a quem foi concedido hum indio do Gen ti o da Terra por nome 
Francisco, pello 11m0 e Exmº sr General, por despacho de 27 de outubro, 
para a servir de condi~ao como livre, e [pello] <lito seu Procuradorfoy dito 
que elle se obrigava pella dita sua constituinte a tratar o dito indio como 
forro pagandolhe o seu sellario, e de como assim se obrigou assignou este 
Termo e eu. 

Anacleto de Souza Magalhoes. 

[documento sem número, folha 132] 

[Termo que assinou] Gabriel [corroído] de [Castro] por Dona Thereza 
Antonia Ferreira [de hum] indio [que] se lhe concedeo de condi~ao. 

Aos oito dias do mez de novembro de mil sette centos sincoenta e hum 
apareceo nesta Secretaria do Estado Gabriel Antonio de Castro como 
Procurador de Dona Thereza Antonia Ferre ira, a quemfoi concedido hum 
indio do Gentío da Terra por nome Francisco de condi9ao pello 11m0 e Exmo 
S~General pordespachode5 denovembro, para a servir como livreepello 
d1to seu Procuradorfoy di to que elle se obrigava pella dita sua constituinte 
a tratar o dito indio como forro, pagandolhe o seu sellario e de como assim 
se obrigou assignou este Termo, e eu. 

Gabriel Antonio de Castro Bacellar. 
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[documento sem número, folha 132] 

Termo que assinou Romao Jose por cabe~a de sua Consorte de duas 
pessas que se lhe concedeo de condi9ao . 

Aos dez días do mez de novembro de 17 51, apareceo nesta Secretaria do 
Estado Romao Jose por cabe~a de sua Consorte a quem foy concedido 
hum indio chamado Braz, e sua mulher Clara, ambos do Gen ti o da Terra, 
de condi~ao pello nm0 e Exmº sr General por despacho de 9 de novembro, 
para os servirem como livres, e pello di to Ro mal J ose foy di to que elle se 
obrigava a tratallos como forros e pagarlhe o seu sellario na forma do 
estillo, e de como assim se obrigou assinou este Termo e eu. 

RomaoJose. 

[documento sem número, folha 132v] 

[corroído] que assinou Joao de Souza [corroído] de hu [mocetao por 
no me Vicente]. 

Aos dez dias do mez de novembro de 1751 nesta Secretaria do Estado 
apareceo Joao de Souza Azevedo a quem foy concedido hu mocetao do 
Gen ti o da Terra chamado Vicente, de condi9ao pello nmo e Exmº sr General 
para o servir como forro por despacho de 9 de novembro, e por elle foy 
ditto se obrigava a tratallo como forro, e pagarlhe o seu sellario na forma 
do estillo, e de como assim se obrigou assinou este Termo , e eu. 

Joao de Souza Azevedo. 

[documento 242, folha 132v] 

Termo que assinou Jose da Veiga Tenorio, por Joao Lobo de hu indio que 
lhe foy concedido de condi~ao . 

Aos vinte trez dias do mez de novembro de mil sette centos sincoenta e hu 
nesta Secretaria do Estado apareceo J ose da Veiga Tenorio como Procu
rador de J oao Lobo a quem foy concedido de condi~ao hum indio por no me 
Thomas pello nmo e Exmo sr General para o servir como forro, por despacho 
de 22 de novembro, e por elle di to Procurador foy di to que elle se obrigava, 
por seu constituinte Joal Lobo a tratallo como forro, e pagarlhe o seu 
sellario na forma do estillo, e de como assim obri gou assinou este Termo 
e eu. 

Jose da Veyga Tenorio. 
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[documento sem número, folha 133] 

[corroídas 2 linhas] 
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Aos vinte quatro dias do mez de novembro de 17 51, nesta Secretaria do 
Estado apareceo Pedro de Mello Nunes a quem foy concedido hua india 
do Gentio da Terra trazida dos mocambos, a qual nal sahindo dono, se 
obrigou elle o dito Pedro de Mello Montes a tratallacomo forra, e pagarlhe 
o seu sellario na forma do estillo, e nesta conformidade lhe foy concedida 
de condi~ao pello nm0 e Exmº sr General por despacho de 23 de novembro, 
e de como assim se obrigou assinou este rermo, e eu. 

Pedro de Mello Nunes. 

[documento 243, folha 133] 

Termo que assinaJ ose da Rocha de hu mocetao por no me Vicente do qual 
tinhaja assinado Termo Joal de Souza a folha 132. 

Aos vinte nove dias do mez de novembro de mil sette centos sincoenta e 
hu, nesta Secretaria do Estado, apareceo Jose da Rocha a quem foi 
concedido por criado hu mocetao do Gentio da Terra chamado Vicente o 
qual se havia ja concedido a J oal de Souza de Azevedo, pello nm0 e Exmº 
sr General para o servir por despacho de 29 de novembro, e por elle <lito 
Joao, digo [sic] JosedaRocha, pagandolhe,digo [sic] foyditoqueelle se 
obrigava a darlhe bom trato e pagarlhe o seu sellario como forro de como 
assim se obrigou assinou este Termo e eu. 

J ose da Rocha. 

[documento sem número, folha 133v] 

Termo [corroído] assina Miguel Gon9alves [corroído] [pello] Padre 
[Lauriano] [corroído] [de hu indio por nome Simal que se lhe] [corroído] 
por criado. 

Ao primeiro dia do mes de dezembro de mil sette centos sincoenta e hu 
nesta Secretaria do Estado, apareceo Miguel Gon~alves Chaves, pello 
Padre Lauriano dos Martires, a quem foy concedido hu indio por criado 
pello nmo e Exmo sr General por despacho de 23 de novembro, e por elle di to 
Miguel Gon~alves Chaves foy dito que elle se obrigava pello dito Padre 
Lauriano [dos Martires] a dar bom [tratamento ao dita] indio e pagarlhe 
o seu sellario como forro, e de como assim se obrigou assinou este Termo 
e eu. 

Miguel Gon~alves Chaves. 
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[documento 244, folha 133v] 

Termo que assinou Joao Francisco de Goes hua india por no me Roza que 
se lhe concedeo de condi<rao. 

Aos vinte trez dias do mes de dezembro de 1751, nesta Secretaria do 
Estado apareceo J oao Francisco de Goes a quem f oy concedido pello um0 

e Exmº sr General por despacho do mesmo dia, e por elle foy dito se 
obrigava, digo [sic] dia hua india do Gen ti o da Terra, por no me Roza, para 
o servir como forra e por elle foy dito se obrigava, a tratallo como forra, 
e pagarlhe o seu sellario na forma do estillo, e de como assim se obrigou 
assinou este Termo e eu. 

J oao Francisco de Goez. 

[documento sem número, folha 133v] 

Termo que assinoy Antonio Gomez de Aguiar de duas indias com duas 
crias, e hum indio. 

Aos vinte e trez dias do mez de dezembro de mil sette centos sincoenta e 
hu nesta Secretaria do Estado apareceo Antonio Gomes de Aguiar a quem 
foy concedido de condi~ao pello 11m0 e Exmº sr General por despacho de 
mesmo dia sinco pessas a saber hu indio por nome Julio, sua mulher 
Lauriana [corroído] e as duas [corroído + 4 palavras] para com ellas se 
[servir] [corroído + 3 palavras] e pagarlhe o seu sellario na forma do 
estilJo e de como assim se obrigou assinou este Termo que eu. 

Antonio Gomes Aguiar. 

[documento 245, folha 134] 

Termo de depozito que assina Diogo da Silva por tres pessas, e tres crías. 

Aos 11 di as do mez de janeiro de mil sette centos sincoenta e dous annos 
nesta Secretaria do Estado apareceo Diogo da Sylva, e por elle foy dito 
toma va entregue de hu negro chamado Louren<ro hua negra chamada Rita 
e outra chamada Lauriana, e trez crías que a todo fazem seiz, para as 
aprezentar na primeira Junta de Missoes, por assim o determinar o 11m0 e 
Exmº sr General, e de como assim se obrigou assinou este Termo e eu. 

De Diogo + da Silva. 
hua cruz. 

[documento 246, f olha 134] 

Termo que assina Luiz Freire de hu rapaez. 
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Aos quinze dias do mez de janeiro de mil sette centos e sincoenta e does 
annos, nesta Secretaria do Estado por ordem do nmo e Exmº sr General 
apareceo Luiz Freyre, e por elle foy di to que elle se obrigava a ensinar o 
officio de ferreyro ao rapaz do Gentio da Terra, inda pagao de idade de 
dez annos pouco mais ou menos, dentro de seis annos; dando lhe no <lito 
tempo de comer e vestir, e de como assim se obrigou assinou este Termo. 

Luiz Freyre. 

[documento 247, folha 134v] 

Termo que assina [corroído+ 3 palavras] por [corroído] Josefa [corro
ído] . 

Aos quinze dias do mez de janeiro de mil sette centos sincoenta e [dous] 
annos, nesta Secretaria do Estado por ordem do 11m0 e Exmº sr General, 
apareceo Manoel Machado e por elle f oy di to se obrigava por Dona Maria 
Josefa de Athayde, a quem se havia concedido hua rapariga do Gentío da 
Terra, para a servir como forra, a tratalla como tal dandolhe de comer e 
vestir, e ao cabo do anno oito tostoes de sellarlo e outro sim se obrigava 
a aprezentalla dentro de hu anno, baptizada, e corrente na lingoa 
portugueza e de como assim se obrigou assinou este Termo e eu. 

Manoel Machado. 

[documento 248, folha 134v] 

Termo que assigna Joal Falcato da Silva de duas pessas. 

Aos quinze dias do mez de janeiro de mil sette centos sincoenta e dous 
annos, nesta Secretaria do Estado por ordem do 11m0 e Exmº sr General 
apareceo Joal Falcato da Silva a quem foy concedida duas pessas do 
Gentío da Terra, maye filha para o servirem como forras, e por elle foy 
di to se obrigavaa tratallas como taes dandolhede comer e vestir, e ao cabo 
do anno pagarlhe oito tostoes a cada hua de seu sellario, e outro sim se 
obrigou a aprezentallas dentro de hu anno baptizadas, e correntes no 
idioma portuguez e de como se obrigou assinou este Termo e eu. 

Joao Falcato da Silva. 

[documento 249, folha 135] 

Termo [corroído+ 1 palavra] Manoel Gomes [corroído+ 3 palavras] da 
Terra. 
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Aos quinze días do mez de janeiro de 17 52 nesta Secretaria do Estado por 
ordem do 11m0 e Exmº sr General apareceo Manoel Gomes, e por elle foy 
dito se obrigava, ensinar o rapaz do Gentio da Terra, que lhe foy 
concedido, o officio de alfayate no tempo de seis annos, sustentando e 
vestindo no di to tempo, e se obrigou outro sima aprezentallo dentro de hu 
anno baptizado, e corrente no idioma protuguez, e de como assim se 
obrigou assinou este Termo e eu. 

De Manoel + Gomes hua cruz. 

[documento 250, folha 135] 

Termo que assina J oal Antonio de Sampa yo de hua india que lhe foy 
concedido. 

Aos quinze di as do mez de janeiro de mil sette centos sincoenta e dous por 
ordem do nm0 e Exmº sr General apareceo nesta Secretaria do Estado J oao 
Antonio de Sampa yo, a quem se havia concedido hua india do Gentío da 
Terra para o servir como forra, e por elle foy dito se obrigava a tratalla 
como tal, sustentandoa e vestindoa, e pagandolhe oito tos toes de sellario 
ao cabo de hu anno, e outro sim se obrigou de a aprezentar dentro de hu 
anno baptizada e corren te no idioma portuguez e de como assim se obrigou 
assinou este Termo e eu. 

Joao Antonio Sampayo. 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento 251, folha 135v] 

Termo [corroído+ 4 palavras] de hu [corroído+ 6 palavras]. 

Aos vinte hu dias do mez de janeiro de mil sette centos sincoenta e dous, 
apareceo nesta Secretaria do Estado Luiz de Oliveira [Pantoja] a quemo 
nmo e Exmo sr General havia concedido hu indio do Gentío da Terra por 
no me Aff onso, para servir como criado, e por elle foi di to se obrigava [sic] 
a tratallo como livre, vestillo e sustentallo, e pagarlhe o seu sellario na 
forma que esta arbitrado; e de como assim se obrigou assinou este termo 
e eu. 

Luiz de Oliveira Pantoja. 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento 252, f olha 135v] 

Termo que assinou Valentim Louren90 de hu rapaz por nome Belchior. 
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Aos vinte hum días do mezde fevereiro de mil sette centos sincoentae dous 
annos nesta Secretaria do Estado, por ordem do 11m0 e Exmo sr General 
apareceo nesta Secretaria do Estado, Valentim Louren90, e por elle foy 
di to se obrigava a ensinar o officio de armeyro ao rapaz Belchior de nas9ao 
Gamella dentro do tempo de sinco annos; e outro sim se obrigou a nao 
devertillo em outro algum servi90, que nao se ja o que tocar ao di to officio, 
sustentallo, e vestillo, e de como assim se obrigou assinou este Termo e 
eu. 

Valentim Louren90 de Souza. 

{Glosa lateral ao documento acima: Por ordem do 11m0 e Exmº Sr. General 
esta dezobrigado Valentim Louren~o de Sousa des te Termo, por rezal de 
[corroído] por Belchior [corroído] Pará 8 de agosto 1754. Paes.} 

[documento 253, folha 136] 

[corroída 1 linha] Pereira como de [corroído] quatro indios do Gen ti o da 
Terra que se dis pertencer ao Capitao Mor Andre Pelis Gavinho. 

Aos 25 di as do mez de junho de 17 52 nesta Secretaria do Estado apareceo 
por ordem do nm0 e Exmº Sr. General [Joao] Mendes Pereira, e por elle foi 
di to se obrigava como depuzitario a dar conta de quatro indios do Gentio 
da Terra, todas as vezes que lhe forem pedidos, para serem entregues ao 
Capitao Mor Andre Feliz Gavinho, mostrando este legítimos direitos de 

- sua escravidao, ou serem restituidos, a hua aldea que o dito Sr. General 
determinar, os quaes sao os seguintes. 

1- Hu indio ao parecer de trinta annos por nome Antonio de nas9ao 
Aruaqui com hu signal preto na face junto a orelha, da parte direita [sic], 
e todo o rosto salpicado de signaes de bechigas. 

2- Hu indio ao parecer 40 annos por nome Domingos de nas9ao Manau 
com hu signal de cotillada do canto do olho athe a ma9á do rosto da parte 
esquerda. 

3- Hu indio de 32 annos pouco maes ou menos por nome Joal de nas9ao 
Xapuena, com hu signal preto na massa do rosto da parte direyta. 

Hu indio ao parecer de 22 annos por nome Bartholomeu de nas~ao 
Macuratary com hu signal preto junto ao naris da parte direita. 

E de como se obrigou a dar conta dos ditos quatro indios quando lhe 
fossem pedidos assignou este termo; e eu Joao Antonio Pinto da Silva 
Secretario do Estado por Sua Magestade o fiz escrever. 
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Ignacio Mendes Pereira. 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento 254, f olha 136v] 

Termo que [corroído + 5 palavras] Maria a quem foy concedyda hua 
[india como forra]. 

Aos 26 dias do mez de junho de 1752, por ordem do nmo e Exmº Sr. 
General~ apareoeo nesta Secretaria do Estado Luiz Freyre por Anna 
Maria, a quem foi concedida hua india do Gentio da Terra por nome 
Arcangella, para a servir como criada, e por elle f oy di to se obrigava que 
f os se tratada como tal pagandolhe o seu sellario na forma do estilla e 
como assim se obrigou assignou este termo que eu. 

Luiz Freyre. 

[documento 255, folha 136v] 

Termo que assignou Hilario Roberto Pementel de hu indio por nome 
Lucas que lhe foy concedido por criado. 

Aos 30 días do mez de junho de 1752 por ordem do nm0 e Exmº Sr. General 
apareceo nesta Secretaria do Estado Hilario Roberto Pement~l a quem foy 
concedido o indio Lucas por creado, e por elle foy dito se obrigava a 
tratallo como tal, pagandolhe quatro varas de panos, por mes, e darlhe de 
comer, nao o maltratando e de como assim se obrigou assignou este 
Termo eeu. 

Hilario Roberto Pementel. 

[documento 256, folha 137] 

[corroídas 2 linhas] 

Aos [dos] dias do mez de julho de 1752, por ordem do nm0 Exmº Sr. 
General apareceo nesta Secretaria do Estado Claudia Antonio de 
Almeida, a quem foy concedido hu indio e hua india do Gentio da Terra 
para o servir como forros, e por elle foy di to se obrigava a tratallos [sic], 
como taes dandolhes de comer e vestir, e pagandolhes o seu sellario, e 
outro sim se obrigou a aprezentallos dentro de hum anno baptizados e 
corren tes na lingoa Portugueza, e de como assim se obrigou assignou este 
termo e eu. 

Claudia Antonio de Almeida. 
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[documento 257, folha 137] 

Termo que asigna Joao Antonio de Sampayo de hua rapariga forra. 

Aos 1 O do mez de julho de 1752, por ordem do nm0 e Exmº Sr. General 
apareceo nesta Secretaria do Estado Joao Antonio de Sampayo, a quem 
foy concedida hua rapariga para o servir como forra, e por elle foi dito se 
obrigava a pagarlhe digo [sic], a tratalla como tal, pagandolhe o seu 
sellario dandolhe de comer e vestir; e outro sim se obrigou a aprezentalla 
dentro de hu anno baptizada, e corren te na lingoa Portugueza, e de como 
assim se obrigou assignou este termo e eu. 

Joao Antonio Sampayo. 

[documento 258, folha 137v] 

[corroída 1 linha] 

Aos dez días do mez dejulho de 1752 annos nesta Secretaria do Estado 
por ordem do nmo e Exmº Sr. General apareceo o Thenente Manoel Ignacio 
da Silva, a quem foy concedido hu rapaz do Gentío da Terra para o servir 
como forro, e por elle foy <lito se obrigava a tratallo como tal, dandolhe 
de comer e vestir, e pagandolhe o seu sellario ao cabo do anno, e outro sim 
se obrigou a aprezentallo dentro de hu anno doutrinado, e baptizado e 
corrente no idioma Portuguez, e de como assim se obrigou assignou este 
termo e eu. 

Manoel Ignacio da Silva. 

[documento259,folha 137v] 

Termo que assignou o Capitao Bernardo de Almeida e Moraes. 

Aos dez dia~ do mes de julho de mil sette centos e sincoenta e dous, por 
ordem do nm0 e Exmº Sr. General apareceo nesta Secretaria do Estado o 
Capitao Bernardo de Almeida e Moraes a quem foy concedido hum indio 
do Gentío da Terra para o servir como forro, e por elle foy di to se obrigava 
como tal a tratallo dandolhe de [comer] e vestir, e pagarlhe o seu sellario; 
e outro sim se obrigou a prezentallo dentro de hu anno doutrinado, e 
baptizado, e corrente na lingoa Portugueza, e de como assim se obrigou 
assinou este Termo e eu. 

Bernardo de Almeida e Moraes. 

[documento 260, folha 138] 

Termo que [corroído+ l palavra] Mor [corroído] [Pracra]. 
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Aos dez dias do mez de julho de mil sette centos e sincoenta e dous por 
ordem do nm0 e Exmº Sr. General apareceo nesta Secretaria do Estado o 
Capitao Mor da Pra~a José Miguel Ayres, a quem foy ~concedid?] hu 
indio e hua india para o servir como forros, e [por elle foy d1to se] obngava 
a tratallos como tal e darlhe de comer e vestir, e pagarlhe [o seu] sellario, 
e outro siro se obrigou tambero a aprezentallos [dentro] de hu anno 
baptizados e correntes na lingoa Portugueza e de como assim se obrigou 
assignou este Termo e eu. 

Joseph Miguel Ayres. 

[documento 261, folha 138] 

Termo que assignou o Sargento Mor Engenheiro Carlos Varjao Rolim. 

Aos dez dias do mez de julho de mil sette centos e sincoenta e dous por 
ordem do nmo e Exmº Sr. General apareceo nesta Secretaria do Estado o 
Sargento Mor Engenheiro Carlos Varjao Rolim a quem se [ha vi~ conce
dido] hum cazal de indios coro duas crias J oal e José para os servu como 
forros, e por elle foy <lito se obrigava a tratallos como tal dandolhe de 
comer e vestir, e pagarlhe os seus sellarios, e outro sim se obrigava a 
doutrinallos, e dentro de hu anno aprezentallos o cazal baptizados e todos 
correntes na lingoa Portugueza, e de como assim se obrigou assignou este 

Termo. 

Carlos Varjao Rolim. 

{Glosa lateral ao documento acima: Em 31 de julho falleceu o rapaz J oal. 
Pará [corroído] de agosto de 17 52.} 

[documento sem número, folha 138v] 

[corroída 1 linha] 

Aos quinze días do mez de julho de mil sette centos e sincoenta e dous 
por ordem do nm0 e Exmº Sr. General do Estado apareceo nesta Secretaria 
Constantino de Almeida, o qual declarou ter ero sua caza hua india [por 
nome] Izabel de aldea Parajó dada pello Missionario [da dita] aldea, para 
ama de leyte e pello di to Senhor lhe f oy ordenado que acabando a dita india 
o ministerio de ama de leyte, a restituisse a dita [aldea]; e que se obrigava 
de assim o fazer, para que assim assignou este Termo e eu. 

Constantino de Almeida Silva. 
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[documento 262, folha 138v] 

Termo que assina o Contador dos Cantos José Antunes Viegas de hu 
rapaz. 

Aos vinte sinco días do mez de julho de mil sette centos sincoenta e dous, 
nesta Secretaria do Estado por ordem do 11m0 e Exmº Sr. General apareceo 
José Antunes Viegas, e por elle foy ditto se obrigava a tratar o rapaz por 
nome Joaquim, que o dito Senhor lhe havia concedido como Iivre 
ensinando a [ doutrina] Christá e a lingoa Portugueza, dandolhe de comer 
e vestir e pagarlhe o seu sellario, e de como assim se obrigou assignou este 
Termoeeu. 

José Antunes Viegas. 

[documento 263, folha 139] 

[corroída 1 linha] 

Aos trinta dias do mez de julho de mil sette centos e sincoenta e dous annos 
nesta Secretaria do Estado apareceo Manoel Arnaldo Vankok a quem a 
Junta de ~issoes havia concedido [o indio Ventura] [?]por um despacho 
de 29 do d1to e por elle f oy di to se obrigava a servir como di to indio como 
forro, e ensinarlhe o seu officio de [corroído+ 2 palavras] annos na for~a 
do mesmo despacho, e de como assim se obrigou assignou este Termo. 

Manoel [corroído] 

[documento 264, folha 139] 

Termo que assigna o Ajudante Ignacio Coelho Brandao pello Padre 
Francisco de Mello. 

Aos dezasseis días do mez de agosto de mil sette centos e sincoenta e dous 
nest.a Secretaria d~ Estado por ordem do nmo e Exmo Sr. General, apareceo 
o Ajudante Ignacio Coelho Brandao, pello Padre Francisco de Mello o 
q~al se havia concedido hu mocetao como livre para o servir como digo 
[sic] pagandolhe o seu sellaría, e pello di to Ajudante foy di to que pello di to 
Padre se obrigava o que o tratasse como tal, [ vestindo o] e pagandolhe o 
seu sellario, mas que essa concessao nal prejudicaria a todo o tempo, 
aparecendolhe a serlhe entregue e de como assim se obrigou assignou este 
Termoeeu. 

Ignacio Coelho Brandao. 
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[documento sem número, folha 139v] 

Termo que [corroído+ 2 palavras] [de duas pessas forras]. 

Aos vinte tres di as do mez de agosto de mil sette centos e sincoenta e dous 
annos, nesta Secretaria do Estado apareceo por ordem do nmo e Exmo Sr. 
General Manoel da Gaya, e nella aprezentou duas [pessas] a saber hu 
mocetao por nome Antonio, ao parecer de dezoito annos e hua rapariga 
por nome Florisbella ao parecer de [sette] annos as quaes foy servido o 
dito Senhor concedellas para com ellas se [servir] como forras, com 
obriga9ao de os do u trinar e pagarlhes [o seu] sellario, e por elle foy di to 
se obrigava a todo o refferido de que fiz este Termo que assinou e eu. 

Manoel Pinto da Gaya. 

[documento sem número, folha 139v] 

Termo que assignou Mathias Marcure de quatro pessas forras. 

Aos vinte di as do mez de agosto de 17 5 2 annos nesta Secretaria do Estado 
apareceo por ordem do Itmo e Exmº Sr. General Mathias Marcure Frances, 
a quemo dito Senhor havia concedido tres indios e hua india, para os servir 
como forros a saber Francisco; Elias; Pedro; e Firmina, e por elle foy di to 
se [ obrigava] a tratallos como taes e pagarlhe o seu sellario, doutrinallos 
e vestillos, e de como assim se obrigou assignou este termo, digo, por 
doente dos olhos pedio a Francisco Barnete este termo por elle assignasse 
e eu. 

Mathias Mancuriens. 

[documento sem número, folha 140] 

[corroída 1 linha] 

Aos quinze dias do mez de settembro de 17 52, nesta Secretaria do Estado, 
apareceo por ordem do nm0 e Exmº Sr. General do Estado, Diogo Pinto da 
Gaya, aquemoditoSenhorhaviaconcedido hu indiopornomeJosé, para 
o servir como forro, que hé de sua natureza [sic], e pello di to Capitao foy 
di to que elle se obrigava a tratallo como tal, pagando seu [corroído] ou 
jornal naconformidade das ordens de Sua Magestade, e de como [assim] 
se obrigou assignou este termo, e eu Mathias Paes de Albuquerque 
Official da Secretaria do Estado assigney .// Diz a emenda, na regra 
quarta, como forro que he de sua natureza. 

Diogo Pinto Gaya. 
Mathias Paes de Albuquerque. 
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[documento sem número, folha 140] 

Termo que assignou o Capitao Ignacio Coe1ho Ramos. 

Aos vinte e tres dias de settembro de mil sette centos e sincoenta e dous 
nesta Secretaria do Estado por ordem do 11m0 e Exmº Sr. Governador e 
Capitao General do Estado, apareceo o Capitao Diogo Pinto da Gaya digo 
[sic] o Capitao Ignacio Coelho Ramos e logo lhe foy entregue hua familia 
que consta das pessoas seguintes Rozaura cazada com Firmiano da Sil va, 
e Antonia filha dos ditos, Catherina filha da dita Rozaura, e Anna e 
Ignacio filhos da sobredita, e hua crian9a chamada Joana filha da dita 
Antonia os quaes todos sao li vres e forros, e vao para sua caza para serem 
educados e tratados como taes; e de como o dito Capitao se obrigou a 
conservallos em seu poder como forros e entregallos quando lhes f or 
ordenado, assignou este termo comigo Secretario do Estado. 

Joao Antonio Pinto da Silva. 
Ignacio Coelho Ramos. 

[documento 265, folha 140v] 

Termo que assignou o Sargento Mor Carlos Varjao Rolim. 

Aos vinte sinco de settembro de 17 52, nesta Secretaria do Estado apareceo 
porordemdo nm0 eExm0 Sr. General o Sargento Mor Carlos V arjao Rolim, 
e logo por ordem do mismo Senhor, lhe foram entregues hum indio 
chamado Ago-Stinho e hua india chamada Roza para com elles o servir 
como forros [corroído] de sua natureza e pagandolhe o seu sallario na 
forma do estillo, e de como se obrigou ao sobredito assignou este termo 
comigo Secretario do Estado. 

Joao Antonio Pinto da Silva. 
Carlos Varjao Rolim. 

[documento sem número, folha 141] 

Aos vinte e sinco dias do mez de settembro de 1752, nesta Secretaria do 
Estado, apareceo por ordem do 11m0 e Exmo Sr. Genera] Manoel Caetano 
de Azevedo, e logo [por ordem] do mesmo Senhor lhe foram entregues 
hum indio chamado Paulino, e hua india ainda pagá com hum filhinho 
chamado Maximo, para com elles servir como forros que sao de sua 
natureza, pagandolhe o seu sallario na forma do estilla, e de como se 
obrigou ao sobredito assignou este termo comigo Secretario do Estado. 

Joao Antonio Pinto da Sylva. 
Manoel Caetano de Azevedo. 
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[documento266,folha 141] 

Termo que asignou Claudio Rodrigues Lessa por Dona Eulalia Francisca 

de Albuquerque. 

Aos vinte sette de settembro de 1752 nesta Secretaria do Estado por 
ordem do nmo e Exm0 Sr. General, apareceo Claudio Rodrigues Lessa, em 
nome e como Procurador de Dona Eulalia Francisca de Albuquerque, e 
por ordem do dito Senhor General, lhe foy entregue~ indio Bazilio para 
servir a sobredita como forro, para com elle se servir com? seu c~eado 
pagandolhe o seu sallado costumado, e de como~ di~o Claudio Rodrigues 
Lessa, se obrigou ao sobredito e a dar contado indio todas as vezes q~e 
lhe for pedido em nome e de como Procurador da ~ita Dona E~laha 
Francisca de Albuquerque assignou este Termo comigo Secretario do 

Estado. 

Joao Antonio Pinto da Sylva. 
Claudio Rodrigues Lessa. 

[documento267,folha 14lv] 

Termo que assignou Miguel Ribeiro Roza 

Aos vinte sette de settembro de 1752, nesta Secretaria do Estado por 
ordem do nmo e Exmº Sr. General apareceo Miguel Ribeiro Roza Mestre 
Carpenteiro, e por ordem do dito Senhor lhe ~oy entreg~e hu~ ~ndio 
chamado Estacio para se servir com elle e ensinarlhe o dito offic10 .de 
carpenteiro dentro de dous annos tratando-o bem, e de com? º. d1~0 
Miguel Ribeiro Roza se obrigou ao refferido e_a dar conta ?º d1to indio 
quando lhe for pedido assignou este termo comigo Secretan o do Estado. 

Joáo Antonio Pinto da Sylva. 

Miguel Ribeiro Roza. 

[documento sem número, folha 142] 

[corroída 1 linha] 

Aos vinte dias do mes de settembro de 17 52, nesta Secretaria do Estado 
por ordem do 11m0 e Exmº Sr. General apareceo o Capitao.Antonio F~rre_ira 
de Carvalho, e logo por ordem do di to Senhor lhe foram dados os indios 
Francisco, Mauricio e [Angello] e sua mulher Arcangella, todos os q~atro 
indios da terra e forros de sua natureza para o servirem como seus cnados 
pagandolhes elle os seus sallarios do estillo, e dandolhe bom tratamento, 
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e de como se obrigou ao refferido fiz este termo que elle assignou comigo 
Secretario do Estado. 

Joáo Antonio Pinto da Sylva. 

[documento 268, folha 142] 

Termo que asignou Pedro de Moraes Bitancurt 

Aos vinte e oitto de settembro de 1752, nesta Secretaria do Estado por 
ordem do 11m0 e Exmº Sr. General apareceo Pedro de Moraes Bitancurt e 
logo por ordem do dito Senhor lhe foy entregue hum indio chamado 
Bernardo para com elle se servir como seu criado pagandolhe [corroído], 
costumado por ser livre e forro de sua natureza, e de como assim se 
obrigou fiz este termo que elle assignou comigo Secretario do Estado; 

Joao Antonio Pinto da Sylva. 
Pedro de Moraes [corroído] 

[documento sem número, folha 142v] 

Termo que assignou o Alferes Crispim Lobo. 

Aos trinta dias do mes de settembro de 1752, nesta Secretaria do Estado 
por ordem do 11m0 e Exmº Sr. General apareceo o Alferes Crispim Lobo, 
e lhe foy entregue hu [indio] chamado Francisco para dar con ta de lle todo 
tempo que o di to nmo e Exmº Senhor f or servido, e de como se obrigou ao 
sobredito assignou este termo comigo Secretario do Estado. 

Crispim Lobo de Souza. 

{Glosa lateral ao documento acima: Este Termo nal tem effeito 
[corroído] indio Ignacio [corroído+ 4 palavras] a folha 147.} 

[documento 269, folha 142v] 

Termo que assignou Francisco Xavier Tenorio como Procurador de seu 
pay Joaquim da Veiga Tenorio. 

Aos dous de outubro de 17 52, nesta Secretaria do Estado [por ordem] do 
nmo e Exmº Sr. General apareceo Francisco Xavier Tenorio com procura-
9ao que me aprezentou de seu pay J oaquim da Veiga Tenorio, e por ordem 
do dito Senhor lhe foram dados os indios Paulo, e Manoel Cafos, e 
Rozaura india, e Barbara e Margarida, [corroído] rapaz Joaquim, 
Gregorio, e Caetano, para com elles se servir como forros que sao de sua 
natureza obrigandosse a pagarlhe os seus sellarios na forma [do estillo e 
dar conta delles] [corroído] lhe for ordenado e de como assim se obrigou 
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fiz este termo que o dito Francisco Xavier Tenorio assignou como 
Procurador de seu pay, comigo Secretario do Estado. 

Joao Pinto da Sylva. 
Francisco Xavier Tenorio. 

[documento 270, folha 143] 

Termo que assignarao Francisco de Moraes e Andre Femandes Marques 
como seu fiador para darem contado indio Costodio. 

Aos seis de outubro de 17 52 nesta Secretaria do Estado por ordem do nmo 
e Exmº Sr. General apareceo Francisco de Moraes, e por ordem do mesmo 
Senhor lhe foy entregue por depozito o indio Costodio para dar con ta delle 
todas as vezes que lhe for ordenado, dandolhe em todo o di to tempo bom 
tratamento e de como assim se obrigou, e Andre Fernandes Marques 
tambero por seu fiador fiz este termo que ambos assignarao comigo 
Secretario do Estado. 

Joao Antonio Pinto da Sylva. 
Andre Fernandes Marques. 
Francisco de Moraes. 

[documento 271, folha 143v] 

Termo que assignou [corroído+ 1 palavra] Al vares pello indio Valentim. 

Aos seis dias do mes de outubro de 1752, nesta Secretaria do Estado por 
ordem do nmo e Exmº Sr. General apareceo Manoel de Souza Al vares, e por 
ordem do di to Senhor lhe foy dado o indio Valentim, para servir de lle como 
seu criado, pagandolhe o sallario do estilla por ser forro de sua natureza, 
e de como assim se obrigou e a darlhe bom tratamento fiz este termo que 
elle assignou comigo Secretario do Estado. 

Joao Antonio Pinto da Sylva. 
Manoel de Souza Alvares. 

[documento 272, folha 144] 

Termo que [corroído+ 1 palavra] Antunes para se servir com [corroído] 
indiaAnna. 

Aos des dias do mes de outubro de 17 52, nesta Secretaria do Estado por 
ordem do nmo e Exmº Sr. General apareceo Francisco Antunes, e por 
ordem do mesmo Senhor lhe foy entregue a india Anna para o servir 
como sua criada pagandolhe o seu sallario na f arma do es tillo, e darlhe 
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bom tratamento, e de como assim se obrigou fiz este termo que elle 
assignou, e por nao saber escrever fez hua cruz. 

Joao Antonio Pinto da Sylva. 
de Francisco + Antunes. 

{Glosa lateral ao documento acima: Fica dezobrigado da india para ser 
entregado em 6 de dezembro de 1752.} 

[documento sem número, folha 144] 

Termo que assignou Caetano Rufino Seabra para se servir com o indio 
Joao. 

Aos dez de outubro de 17 52 nesta Secretaria do Estado, apareceo Cae tan o 
Rufino Seabra, e por elle f oy di to e declarado que o indio J oao que possuia 
como escravo hera legítimamente livre e forro, pois nao tinha tittuillo 
algum da sua escravidao, e pelo 11m0 e Exmº Sr. General lhe foy dado para 
se servir com elle como seu criado, pagandolhe o seu ordenado na forma 
do estilla dando lb e bom [ tratamento e de como se] obrigou fiz este termo 
que elle assignou comigo Secretario do Estado. 

Joao Antonio Pinto da Sylva. 
Caetano Ruffmo Ciabra. 

[documento sem número, folha 144v] 

Termo que assina Hilario Roberto Pementel, por Dona Thereza Luiza de 
Araujo veuva. 

Aos trinta dias do mes de outubro de mil sette centos sincoenta dous, 
nesta Secretaria do Estado apareceo Hilario Roberto Pementel como 
Procurador da veuva Dona Thereza Luiza de Araujo, a quemo nmo e Exmº 
Sr. havia concedido por forro hu indio chamado Calisto, por se achar 
marcado no peito, e pello <lito Procurador e fiador, foy dito que elle se 
obrigava pella afian~ada a que o <lito indio fosse tratado como forro e 
pagandolhe o seu sellario na forma do estilla, e de aprezentallo todas as 
vezes que lhe for pedido, e de como assim se obrigou assignou este termo 
e eu. 

Hilario Roberto Pimentel. 

[ documento.sem número, folha 145] 

Termo que assina Romao Louren~o de Oliveira. 
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Aos trinta e hu dias do mes de outubro de mil sette centos sincoenta e dous 
nesta Secretaria do Estado apareceo Romao Lourenc;o de Oliveira a quem 
o 11m0 e Exmº Sr. General havia concedido hu indio por no me Hilario para 
o servir como [criado] eporellefoy [corroído+ 3 palavras] atratallocomo 
tal pagandolhe o seu [sallario] [corroído+ 1 palavra] estillo e de como 
assim se obrigou [corroído] este termo e eu. 

Romao Lourenc;o de Oliveira. 

[documento sem número, folha 145] 

Termo que assigna Antonio Rodrigues Guedes. 

Aos quatro dias do mes de novembro de mil sette centos sincoenta e dous 
nesta Secretaria do Estado apareceo Antonio Rodrigues Guedes, a quem 
o 11m0 e Exmº Sr. General mandou entregar como em depozito sinco pessas 
do Gentio da Terra a saber. 

Hu rapaz por nome Ventura de idade parecer mais ou menos de quinze 
annos, torto do olho direyto. 

Hu rapaz por nome Joaquim de idade de oito annos lezo do brac;o 
esquerdo. 

Hua moc;a de idade pouco mais ou menos de dezoito annos com hu signal 
lemitado em cima da sobrancelha direita, pagam. 

1 

Hua mossa de idade de dezasseis annos pareceo pouco mais ou menos 
chamada Anna signaes os pés sem dedos. 

Hu indio velho pagó quazi moribundo. 

Das quaes sinco pessas disse elle se obrigava a dar con tas dellas todas as 
vezes que lhe fossem pedidas, e como assim se obrigou assignou este 
termoeeu. 

Antonio Rodrigues Guedes. 

[documento 273, folha l 45v] 

Termo que [corroído+ 1 palavra] Femandes. 

Aos sinco dias do mes de novembro de mil sette centos e sincoenta e dous 
nesta Secretaria do Estado apareceo Simao Fernandes [a] quemo 11m0 e 
Exmº Sr. General havia concedido hua india e hua rapariga filha.da dita a 
saber a india por no me subposto Ignacia de idade de trinta e cinco annos 
pouco mais ou menos, e a filha da dita com nome subposto de Maria de 
idade de catorze annos pouco mais ou menos, para o servir como criados 
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por serem livres e forros, e por elle foi dito se obrigava a tratallos como 
taes, pagandolhes o seu sallario conforme o estillo [sic], e de como assim 
se obrigou assignou este termo, e eu digo [sic] e assim mais se obrigou a 
aprezentallos dentro de seis mezes baptizados e correntes na Doutrina 
Christá, e no Portuguez o que pudesse e eu. 

Simao Femandes. 

[documento sem número, folha 146] 

[corroído+ 2 palavras] Bernardino Ribeyro [corroído] 

Aos treze dias do mes de novembro de mil sette centos e sincoenta e dous 
nesta Secretaria do Estado apareceo B.emardino Diniz a quemo nmo e Exmo 
Sr. General havia concedido hua rapariga do Gen ti o da Terra de idade de 

· oito annos que nao sabe dizer se he baptizada da qual se obrigou a tratalla 
como forra doutrinalla ensinandolhe a lingoa Portugueza mandandoa 
baptizar, sustentandoa e vestindoa de como assim se obrigou assignou 
este termo e eu. 

Bernardo Ribeyro Diniz. 

[documento sem número, folha 146] 

Termo que asigna Joao Damasseno por hum rapaz forro chamado 
Feliciano que se deu para servir a José Antunes e Santa Anna. 

Aos dezoito de novembro de mil sette centos e sincoenta e dous annos, 
nesta Secretaria do Estado apareceo J oao Damas seno como Procurador 
e arrogo de José Antunes e Santa Anna, o qual foy dado por ordem do nmo 
e Exmo Sr. General [hum rapaz] indio da terra, forro e livre de sua natureza 
para [servir] como seu criado, obrigandose o dito José Antunes d~ Santa 
Anna a darlhe bom tratamento e vestillo athe [corroído+ 2 palavras] de 
vencer o ordenado que em virtude da ordem de Sua Magestade se arbitrou 
para os indios forros, e de como o dito José Antunes e Santa Anna se 
obrigou a todo refferido assignou aqui como seu Procurador, e a seu rogo 
J oao Damasseno a quem tambero se declarou que o di to rapaz he forro e 
livre de sua natureza e eu Joao Antonio Pinto da Sylva Secretario do 
Estado por Sua Magestade o fiz. 

Joao Damasseno Cunha. 

[documento275,folha 146v] 

Termo que assignou Joao Rodrigues de hu indio Jacob que lhe foy 
concedido como forro . 
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Aos dezoito di as do mes de novembro de mil sette centos e sincoenta e dous 
annos nesta Secretaria do Estado apareceo Joao Rodrigues; ao qual foy 
concedido pello nmo e Exmº Sr. General hu indio por nome J acob, para o 
servir como forro ficando salvo o direyto de lhe nao pro judicar este termo 
se mostrar delle legitimo termo de escravidao, e pello <lito Joal Rodrigues 
foy <lito que elle se obrigava a tratallo como forro [corroído+ 1 palavra] 
o di to pagandolhe o seu sa1lario de quatro [corroído + 4 palavras] bom 
tratamento [corroído+ 4 palavras] em doutrinalla na lingoa Portugueza, 
e de como assim se obrigou assinou este termo e eu. 

J oao Rodrigues Coelho. 

[documento 276, folha 147] 

Termo que assina Manoel Coelho de hua india por nome Bilizaria. 

Aos vinte sinco dias do mes de novembro de 17 52 annos nesta Secretaria 
do Estado apareceo Manoel Coelho ao qualfoy concedido pello nmo e Exmo 
Sr. General hua india do Gentioda Terra por nome Bilizaria para servir 
como forra, e pello <lito Manoel Coelho foy <lito que elle se obrigava a 
tratalla como forra pagando o seu sellario de quatro varas de pano por 
mes e dandolhe todo o bom tratamento como pessoa livre, e de como 
assim se obrigou assignou este termo e eu. 

Manoel Coelho. 

[documento sem número, folha 147] 
. 

Termo que assina Manoel Mendes Ballieyro de hua india chamada 
Francisca. 

Aos vinte e seis dias do mes dé novembro de 17 52 annos nesta Secretaria 
do Estado, apareceo Manoel Ballieyro a quem foy concedido pello 11010 e 
Exmº Sr. General hua india do Gentio da Terra por no me Francisca, e por 
elle foy dito que se obrigava a tratalla como forra pagandolhe o seu 
sellario na forma da ordem de. Sua Magestade, e dandolhe todo o bom 
tratamento como pessoa livre; e·de como assim se obrigou assignou este 
termo e eu. 

Manoel Mendes [corroído] 

[documento 277, folha 147v] 

Termo que assignou [corroído + 3 palavras] por hum indio chamado 
Thomas. 
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Ao primeiro diado mes de dezembro de 17 52, nesta Secretaria do Estado, 
por ordem do nmo e Exmo Sr. Govemador e Cappitam General do Estado 
Francisco Xavier de Mendon9a Furtado, foy dado a Ignacio Sanches de 
Britto hum indio chamado Thomas que veyo da Pra~a de Cayena, para 
se servir.delle como forro, por seu criado paganqolhe o seu sallario na 
forma do estillo, e dandolhe bom tratamento por nao ha ver tittullo algum 
de escravidam delle. E de como assim se obrigou fiz este termo que elle 
assignou e eu Joao Antonio Pinto da Sylva, Secretario do Estado por Sua 
Magestade o escrevy. 

Ignacio Sanches de Britto. 

[documento sem número, folha 147v] 

Termo que assignou o dito de hum indio chamado Francisco. 

Ao primeiro de dezembro de 17 52, nesta Secretaria do Estado por ordem 
do nmo e Exmo Sr. Govemador e Cappitam General do Estado Francisco 
Xavier de Mendon~a Furtado, foy dado a Ignacio Sanches de Britto hum 
indio chamado Francisco que estava depozitado em poder do Alferes 
Crespim Lobo o qual indio veyo da Pra9a de Cayena, e lhe hade pagar o 
seu sallario como criado, e darlhe bom tratamento por nao haver tittullo 
algum de escravidao e de como assim se obrigou fiz este termo que 
assignou e eu Joao Antonio Pinto da Sylva Secretario do Estado por Sua 
Magestade o escrevy. 

Ignacio Sanches de Britto . 

[documento278,folha 148] 

Termo que [corroído] Antonio da Cunha Pinto de [corroído+ 1 palavra] 
[chamado] Judas. 

Aos quatro dias do mes de dezembro de 17 52, nesta Secretaria do Estado 
por ordem do 11m0 e Exmo Sr. govemador e Cappitam General do Estado 
Francisco Xavier de Mendon9a Furtado, apareceo Antonio da Cunha 
Pinto, a quemo di to Senhor havia concedido hu indio chamado Ju das para 
o servir como livre, por nao ter de lle termo de escravidao. E pello di to foy 
<lito que elle se obrigava a tratallo como pessoa livre, e pagarlhe o seu 
sellarlo na forma do estillo, e de como assim se obrigou assignou este 
termoeeu. 

Antonio da Cunha Pinto. 
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[documentosemnúmero,folha 148] 

Termo que assignou Manoel Lopes de hua india por nome Anna. 

Aos seis dias do mes de dezembro de 1752, nesta Secretaria do Estado 
apareceo Manoel Lopes, a quemo 11m0 e Exmº Sr. General havia conce
dido a india , Anna, que se achava proclamando a sua liberdade da 
escravidao em que o dito a tinha, e por elle foy <lito se obrigava anal 
devertir a dita india desta cidade e darlhe os dias das audiencias livres, 
e tratalla como forra the aprezentar termo da sua escravidao, e de como 
assim se obrigou asignou este termo e eu. 

Manoel Lopes. 

[documento sem número, folha 148v] 

Termo que [corroído+ 3 palavras] de dous indios [corroído+ 3 palavras]. 

Aos sette dias do mes de dezembro de 1752 annos, nesta Secretaria do 
Estado, por ordem do 11m0 e Exmº Sr. General, apareceo Domingos Xavier 
Alvares, a queni o dita Senhor havia concedido dous indios para o 
servirem como forros, que assim o havia declarado, coma circonstancia 
de que tendo registo do indio Luiz; o declarou por forro e com a dita 
condi9al lhe foy concedido e por elle dito Domingos Xavier Al vares, foy 
di to que elle se obrigava de boje para sempre tratallos como forros 
pagandolhe o seu sallario na forma do estilla e de como assim se obrigou 
e assignou este termo e eu. 

Domingos Xavier Al ves. 

[documento 279, folha 148v] 

Termo que assignou Ignacio Sanches de sinco indios chamados Varimú, 
' 

Seve, Murivene, Muruy e Romana. 

Aos doze dias do mes de dezembro de 1752 nesta Secretaria do Estado, 
por ordem do 11m0 e EXmº Sr. General apareceo Ignacio Sanches de Britto, 
e por ordem do mesmo Senhor lhe foram dadas sinco pessoas dous machos 
chamados Varimú, e Seve, e trez indias chamadas Murivene, Muruy e 
Romana para se servir com elles como forras que sao de sua natureza por 
serem dessidos do Certao contra as ordens de Sua Magestade, e de como 
o <lito Ignacio Sanches de Britto se obrigou a tratallos como forros e 
pagarlhes o seu ordenado na forma do estillo, assignou este termo que eu 
Joao Antonio Pinto da Sylva Secretario do Estado por Sua Magestade o 
escrevy. 

UVRO DAS CANOAS 

Ignacio Sanches de Britto. 

[documento sem número, folha 149] 

[corroído 2 linhas] 

199 

Aós dezasseis dias do mes de dezembro de 1752 nesta Secretaria do 
Estado apareceo Nazario de Novaes, por Maria da Cunha, a quemo 11m0 

e Exmº Sr. General havia concedido hu indio do Gen ti o da Terra porno me 
Chrispim para servir como livre, e por elle di to N azario de N ovaes foy di to 
que elle se obrigava para dita Maria da Cunha, a tratar o di to indio como 
forro, e pagarlhe o seu sallario na forma do es tillo e de como assim se , 
obrigou assignou este termo e eu. 

Nazario de Novaes Camp'c?S. 

[OBS: Este termo no original encentra-se riscado.] 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento 280, folha 149] 

Termo que fez Maria da Cunlia, e asignou a seu, rogo Antonio Rodrigúes .. 
Martins, de hum indio chamado Crispim. ' 

Aos dezoitto do mes de dezetnbro de 1752, nesta Secretaria do Estado~. 
apáreceo Maria da Cunha, e por ella f oy ditto e declarado que o indio 
Crispim hera forro de sua natureza, e por tal Q reconhecia daqui em dihnte, 
e pello nmo e Exmº Sr. General lhe foy dado o dito indio para servir delle 
como seu criado, pagandolhe o seu ordenado de estillo, e de como a dita 
Maria da Cunha assim se obrigou fez este Termo que por ella nal saber 
escrever asignou a seu rogo Antonio Rodrigues Martins,e forao testemu- , 
nhas Bento Al ves Sylva, ~ Manoel Machado e eu Joao Antonio .. Pinto da 
Sylva Secretario do Estado por Sua Magestade o escrevy. 

Antonio Rodrigues Martins. 
Manoel Machado. 

[documento sem número, folha 149v] 

[corroído 3 linhas] 

Aos 18 dias do mes de dezembro de 1752 nesta Secretaria do Estado; 
apareceo Claudio Antonio de Almeida por Dona Maria Ferreirade Mello 
a quemo nm0 e Exm0 Sr. General havia concedido hu indio e hua india 
forros, por no me Patricio e Serafina da aldea de Araticu os quaes por 
haverem dezertado por vezes da sua aldea, foy consultado pellos Reveren-
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dos Padres da Companhiade Jesus, que em castigo da sua rebeldia fossem 
servir aos moradores por algu tempo athe no conhecimento de que estal 
castigados para serem restituidos a sua aldea e pello dito Claudio 
Antonio de Almeida foy dito; que elle se obrigava pella dita Dona Maria 
Ferreira de Mello, a quem os ditos indios fossem tratados como forros, 
e pagarlhes o seu sellario na forma da ordem de Sua Magestade, como 
tambero a dar conta delles toda as vezes que lhe fossem pedidas; e de 
como assim se obrigou assignou este termo e eu. 

Claudio Antonio de Almeida. 

[documento 281, folha 149v] 

Termo que assigna o Capitao Antonio Gon~alves por Dona Maria 
Francisca de Goes. 

Em <lito diames e anno assima declarado pello 11m0 e Exmº Sr. General foy 
concedida hua india forra por nome Maria, a Dona Maria Francisca de 
Goes, para a servir, pagandolhe o seu sallario na formadas ordens de Sua 
Magestade, e pella dita Dona Maria Francisca de Goes, apareceo Anto
nio Gon~al ves [Souza] e seobrigou [corroído+ 1 palavra] e declarado no 
termo assima, e assignou [corroído]~ 

[corroído]. 

[documento se~ número, folha 150] 

[corroídas 3 linhas] 

Aos vintedias do mes de dezembro de 1752 nesta Secretaria do'Estado 
apareceo o Capitao do Campo Joao Vieyra Lemos, a quemo nm0 e Exmº 
Sr. General havia concedido, como em depozito, porem para o servirem, 
treze indios a saber Felipe, Cristovao, Valentim, Gregorio, Antonio, 
Manoel e hu pagao, Brizida, Gracia, Maria, Francisca, N arciza e hua cria 
por no me 1 oaquim, com obriga~ao de que aparecen do dono as sobreditas 
treze pessas com justo termo de escravidao, serlhe entregue por ordem do 
dito Senhor, e pello dito C~pitao foy dito que elle se obrigava, a tellos em 
seu servisso na seguinte dita forma dandolhe bom tratamento, e pagarlhe 
o seu sellario ria forma das ordens de Sua Magestade e de como assim se 
obrigou assignou este termo e eu. 

Joao VieyraLemos. 

[documento .282, folha 150] 

Termo que assignou Manoel da Silva de hu rapaz por nome Alexandre. 

-· 
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Aos 20 dias do mes de dezembro de 17 52 annos nestaSecretariado Estado 
apareceoManoel da Silva Official deCarpinteiro a quemo 11m0 e Exmº Sr. 
General havia concedido hu rapaz forro por nome Alexandre da aldea de 
[corroído], para lhe ensignar o officio de carpinteiro dentro em quatro 
annos, doutrinallo, vestillo, e sustentallo, e darlhe bom tratamento; e de 
como assim se obrigou assignou este termo e eu. 

Assignou com hua cruz. Manoel + da Sylva. 

[documento 283, folha 150v] 

[corroídas 3 linhas] 

Aos 20 días do mes de dezembro de 17 52 annos nesta Secretaria do Estado 
apareceo Manoel Antonio de Oliveira Pantoja, a quem o nm0 e Exmº Sr. 
General havia concedido hu indio forro por nome Jose, para o servir, e 
pello di to Manoel Antonio foi di to que elle se obrigava a tratallo cómo tal, 
e pagarlhe o seu sellario na formadas ordens de Sua Magestade e de como 
assim se obrigou assignou este termo e eu. 

· Manoel Antonio de Oliveira Pantoja. 

[documento 284, folha 150v] 

Termo que assigna Joao de Almeida da Matta de hua india por nome 
Maria. 

Aos vinte dias do mes de dezembro de 1752 annos nesta Secretaria do 
Estado apareceo Joao de Almeida da Matta, a quemo nm0 e Exmº Sr. 
General havia concedido hua india forra por nome Maria da aldea de 
Bararua a qual por ha ver dezertado de sua aldea por vezes, foy consultado 
pellos Reverendos Padres da ~ompanhia de Jesus, que em castigo de sua 
rebeldía fossem servir os moradores por algum tempo athe se vir no 
conhecimento de que esta castigada, para ser restituida a sua aldea e pello 
di to J oao de Almeida da Matta foy di to que elle se obrigava a tratalla como 
tal, pagandolhe o seu sellarlo na forma das ordens de Sua Magestade, e 
dar con ta della quando lhe f orpedida, e de como assim se obrigou assignou 
este termo e eu. 

1 oao de Almeida da Matta. 

[documento·285, folha 151] 

. [corroídas 2 linhas]. 

Aos 20 dias do mes de dezembro de 1752, nesta Secretaria do Estado 
apareceo Antonio de ·Miranda, a quemo 11m0 e Exmº Sr. General havia 
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concedido hu indio forro chamado Adao da aldea de Piraviry o qual por 
ha ver dezertado por vezes da sua aldea foy consultado pellos Reverendos 
Padres da Companhia de Jesus que em castigo da sua rebeldía fosse servir 
por algú tempo athe se vir no conhecimento de que esta castigado para ser 
restituido a sua aldea, e o dito Antonio de Miranda, se obrigou a tratallo 
como forro pagandolhe o seu sellado na forma das ordens de Sua 
Magestade, como tambem de dar conta delle quando lhe for pedido; e de 
como se obrigou assignou este termo e eu. 

Antonio de Miranda. 

[documento 286, folha 151] 

Termo que assignou Francisco Jose Paulino de hu indio forro por nome 
Paulo. 

Aos vinte dias do mes de dezembro de 1752 annos nesta Secretaria do 
Estado apareceo Francisco Jose·Paulino, a quemo nm0 e Exmº Sr. General 
havia concedido hum indio forro por no me Paulo da aldea de Piraviry o 
qual por haver dezertado por vezes da sua aldea foy consultado pellos 
Reverendissimos Padres da Companhia de Jesus,.que em castigo da sua 
rebeldia f os se servir por algú tempo athe se vir no conhecimento de que 
esta castigado para ser restituido a sua aldea e o di to Francisco J ose 
Paulino se obrigou a tratallo como forro pagandolhe o seu sellario na 
forma das ordens de Sua Magestade, como tambem de dar conta delle 
quando lhe for pedido e de como assim se obrigou assignou este termo 
eeu. 

Francisco Jose Paulino. 

[documento 287, folha 151 v] 

[corroídas 3 linhas] 

Aos 20 dias do mes de dezembro de 1752 annos, nesta Secretaria do 
Estado apareceo Claudia Antonio de Almeida por Dona Thereza 
Francisca Xavier de Carvalho e Dona Caetana, a quemo nmo e Exmº Sr. 
General havia concedido hua india forra a esta, por nome Andreza, e 
aquella duas chamadas Violante e Joanna, para as servirem com condi~al 
de q':le aparecendo Senhor que aprezente justo termo de sua escravidao 
seremlhe entregues por ordem do dito Senhor e pello dito Claudio Antonio 
f oy di to que elle se obrigava pellas ditas a darlhe bom tratamento e 
pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de Sua Magestade como 
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tambem a dar con ta dellas quando lhe f orem pedidas, e de como assim se 
obrigou assignou este termo e eu. 

Claudio Antonio de Almeida. 

{Glosa lateral ao documento acima: Gratiz} 

[documento 288, folha 151 v] 

Termo que assignou Pedro Maciel Paren te por sua tia Constancia Maciel 
de Carvalho de hua india chamada Maria com hua cria chamado Bastiao. 

Aos vinte días do mes· de dezembro de 1752 annos nesta Secretaria do 
Estado apareceo Pedro Maciel Parente por sua tia Constancia Maciel de 
Carvalho, a quemo nmo e Exmº Sr. General havia concedido hua india forra 
por nome Maria, com hua cría por nome Sebastiao da aldea de Arucara, 
a qual por haver dezertado por vezes foy consultado pellos Reverendos 
Padres da Companhia de J esus que em castigo da sua rebeldia f os se servir 
por ~lgu tempo athe se vir no conhecimento de que esta castigada para 
ser restituida a sua aldea, e o dito Pedro Maciel Paren te se obrigou pella 
dita sua tia a que fosse tratada como forra e pagarlhe o seu sallario na 
forma das ordens de Sua Magestade, como tambem de dar conta della 
quando lhe for pedido e de como assim se obrigou assignou este termo 
e eu. 

Pedro Maciel Parente. 

{Glosa lateral ao documento acima: Gratiz.} 

[documento 289, folha 152] 

[corroído 3 linhas] 

Aos vinte dias do mes de dezembro de 1752 annos nesta Secretaria do 
Estado apareceo o Ajudante Antonio Machado Ferreira pello Reverendo 
Padre Chantre, a quemo nmo e Exmo Sr. General havia concedido hu rapaz 
forro chamado Damiao da aldea Arucara o qual por ha ver fugido da sua 
aldea por vezes f oy consultado pellos Reverendos Padres da Companhia 
de Jesus que em castigo de sua rebeldía fosse servir por algu tempo ate 
se vir no conhecimento de que esta castigado para ser restituido a sua 
aldea, e o <lito Ajudante se obrigou pello dito Reverendo Chantre a tratallo 
como forro pagandolhe o seu sellario, na forma da ordem de Sua 
Magestade como tambem de dar con ta deÍle todas as vezes que lhe f os se 
pedido e de como assim se obrigou assignou este termo e eu. 

Antonio Machado Ferreira. 
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(documento 290, folha 152] 

Termo que assignou o Capitao Antonio Gon~alves Souza por Thomas 
Teixeira Dorea de dous indios forros. 

Aos 20 dias do mes de dezembro de 17 52 annos nesta Secretaria do Estado 

0 Capitao Antonio Gon~alves de Souza por Th~mas Teix~ir~ Dorea, a 
quem 0 11m0 e Exmº Sr. General h~via concedi~o dous indios forros 
chamados Affon~oe Jose para o servuem coro condi~al de que aparecendo 
dono aos ditos que aprezente junto termo de sua escravidao seremlhe 
entregues por ordem do di to Senhor e pello dit? Capitao Ant~ni~ Gon~al
ves Souza foy dito que elle se obrigava pello <lito Thomas Te1xe1ra Dorea 
a darlhe boro tratamento e pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de 
Sua Magestade como tambero adarcontadelle quando lhe fossem pedidos 
e de como se obrigou assignou este termo. 

Antonio Gon~alves de Souza. 

[documento 291, folha 152v] 

[corroído 3 linhas] 

Aos 20 dias do mes de dezembro de 1752 annos nesta Secretaria do 
Estado apareceo o Sargento Mor Engenheiro Carlos Varjao Rolini a 
quem 0 11m0 e Exmº Sr. General havia concedido seis pessoas a saber tres 
indias chamadas Do mingas, Maria Josefa, Luiza e trez raparigas filhas 
des tas chamadas Antonia, Micaelia e Maria da aldea de Arucara as quaes 
por. haverem fugido da sua aldea por vezes foy consultado pello Reve
rendo Padre da Companhia de Jesus em castigo da sua rebeldia fossem 
servir.por algu tempo até se vir no conhecimento de que estao castiga~os 
para serem restituidos as suas aldeas e o <lito Sargento Mor Engenhe1ro 
se obrigou a tratallos como forros pagandolhe o sep sellario na forma das 
ordens de Sua Magestade comÓ tambero de dar conta dellas quando lhe 
f orem pedidos e de como assim se obrigou assignou este termo e eu. 

Carlos V arjao Rolim. 

[documento 292, folha 152v] 

Termo que assignou o Capitao Antonio Gon~alves de Souza pello 
Provedor da Fazenda Real. 

Em <lito dia mez e anno nesta Secretaria do Estado apareceo o Capitao 
Antonio Gonyalves Souza pello Provedor da Fazenda Real Mathias da 
Costa e Souza a quemo 11m0 e Exmº Sr. General haviaconcedido hum indio 
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forro por nome Manoel da aldea de Arucara o qual por ha ver dezertado 
da sua al de ya por vezes, f oy consultado pellos Reverendos Padres da 
Companhia de J esus, que em castigo da sua rebeldia f os se servir por algu 
tempo athe se vir no conhecimento de que esta castigado para ser rest.ituido 
a sua aldeya e o <lito Capitao Antonio Gon~alves se obrigou pello <lito 
Provedor a tratallo como forro pagandolhe o seu sellarlo como tambero de 
dar con ta de lle todas as vezes que lhe f or pedido e de como assim se 
obrigou assignou este termo e eu. 

[corroído] 

[documento 293, folha 153] 

[corroído 4 linhas] 

Aos 20 dias do mes de dezembro de 17 5_2 annos nesta Secretaria do 
Estado apareceu Caetano Jose Gomes, por Dona Aguda da Silva e Mello 
a quemo nmo e Exmº sr General havia concedido hua india forra chamada 
Curixillena, e hu rapaz chamado Polinario ~a Aldeia de Piraviry os quaes 
por terem dezertado da sua aldeya por vezes foy consultado pellos 
Reverendos Padres da Companhia de Jesus que em castigo das suas 
rebeldias f ossem servir por algum tempo athé se vir no conhecimento de 
que estas castigados para serem restituidos a sua aldea e o dito Caetano 
Jose Gomes se obrigou pella dita Dona [Aguda] da Silva e Mello a 
tratallos como forros pagando lb e o seu sellario na forma das ordens de 
Sua Magestade, como tambero a dar conta delles quando lhe forero 
pedidos, e de como assim se obrigou assignou este Termo e eu. 

Caetano J ose Gomes 

[documento 294, folha 153] 

Termo que assigna Gregario Antunes de hu rapaz forro por nome J oal. 

Em <lito día mez e anno nesta Secretaria do Estado apareceo Gregario 
Antunes a quem o nm0 e Exmº sr General havia concedido para se servir 
hú rapaz forro por nome Joao da aldeya de [corroído] com obriga porem 
de lhe ensinar o seu officio de pedreyro dentro de quatro annos; e se 
obrigou a tratallo como forro, pagandolhe o seu sellarlo, e doutrinallo e 
de como assim se obrigou assignou este Termo, e eu. 

Assignou com hua cruz Gregario + Antunes 

[documento 295, folha 153v] 

[corroído 2 Iinhas] 
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Em di to dia [corroído + 4 palavras] apareceu nesta Secretaria do Estado 
o Capitao Antonio Gon~alves [Souza] a quemo umo e Exm0 Sr. General 
havia concedido hu indio forro por nome Pascoal e seu filho chamado 
Paulo da aldeya de Guaricun1 para o servir os quaes por terem dezertado 
por vezes da sua aldeya foy consultado pello Reverendo Padre da 
Companhia de Jesus, que em castigo da sua rebeldía fossem servir por 
algú tempo athé se vir no conhecimento de que esta o castiga,Qos para serem 
restituidos a sua aldea, e o dito Capitao Antonio Gon\:alves se obrigou a 
tratallos como forros pagandolhe o seu sellario na forma das ordens de 
Sua Magestade como tambero de dar conta delles quando lhe forem 
pedidos, e de como assim se obrigou assignou este Termo, e eu. 

Antonio Gon~alves $ouza. 

[documento 296, folha 153v l 
Termo que assignou Mar~al Jase Pestana de hu indio forro que foy 
concedido ao Reverendo Arce~iago. 

Em dito. dia mes e anno assima declarado nesta Secretaria do Estado 
apareceo Mar~al J.ose Pestana, pello Reverendo Padre Arcediago Joao 
Rodrigues Pereira, a quemo nmo e Exrnº Sr. General havia concedido hum 
indio forro por nome Amara de nas~ao Manau da aldeya de Jurupary · 
Paracceitana para o servir o qual ·por ha ver dezertado por vezes da sua 
aldeya foy consultado, que em castigo de sua rebeldía f os se servir por algú 
tempo até se vir no conhecimento de que esta castigado para ser restituido 
a sua al de ya e o di to Mar~al J ose Pestana se obrigou pello di to Reverendo 
Arcediago a que fosse tratado como forro, e pagarlhe o seu sellario, como 
tambem a dar con ta de lle quando lhe f or pedido, e de como assim se 
obrigou assignou este Termo e eu. 

[corroído]. 

[documento 297, folha 154] 

[corroído 2 linhas] 

Aos vinte días [do mez] de dezembro de 1752 annos nesta Secretaria do 
Estado apareceu Manoel Jose Barbosa a quemo nmo e Exmº Sr. General 
havia concedido hu rapaz forro por nome Pedro da aldeya de Piraviry o 
qual por haver dezertado por vezes da sua aldea foy consultado pellos 
Reverendos Padres da Companhia de Jesus que em castigo de sua 
rebeldia fosse servir por algú tempo athé se vir no conhecimento de que 
esta castigado para ser restituido a sua aldea e o di to Manoel Jose Barbosa 
se obrigou a tratallo como forro, e ensinallo a lingoa Portugueza e 
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pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de Sua Magestade como 
tambero a dar con ta de lle quando lhe f or pedido, e de como assim se 
obrigou assignou este Termo, e eu. 

Manoel J ose Barbosa. 

[documento 298, folha 154] 

Termo que assignou o Capitao Manoel Pinheiro de Lacerda de hua india 
com hua cria. 

Em dita dia mez e anno assima declarado apareceu nesta Secretaria do 
Estado o Capitao Manoel Pinheiro d~ Lacerda a quem o nmo e· Exmº 
Sr. General havia concedido hua india'forra por nome Bonifacia, com hua 
[ cria] por no me Matilde da aldea de Arapijo, a qual por haver dezertado 
por vezes de sua aldea foy consultado que em castigo de sua rebeldía 
f os se servir por algu tempo até se vir no conhecimento de estar castigada 
para ser restituida a sua aldea e o di to Capitao se obrigou a tratalla como 
forra e pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de Sua Magestade 
coi:no [tambero] de ~ar conta della quando lhe for pedida, e de como 
assim se obrigou assignou este Termo e eu. 

Manoel Pinheiro de Lacerda. 

[documento 299, folha 154v] 

[corroídas 2 linhas]. 

Aos vinte [e hum dias] do mes de dezembro de 1752 annos nesta 
Secretaria do Estado aparece u o [Alferes] Clemente de Almeyda Pe re ira 
a quemo nmo e Exmº Sr. General havia concedido hu indio forro por nome 
Manoel da aldea de Arucara, o qual por ha ver dezertado por vezes da sua 
aldea, foy consultado pellos Reverendos Padres da Companhia de Jesus 
que em castigo da sua rebeldía fosse servir por algu tempo athe· se vir no 
conhecimento de que esta castigado para ser restituido a sua aldea, e o 
di to Alferes se obrigou a tratallo como forro, e pagarlhe o seu sellario na 
forma das ordens de Sua Magestade como tambero de dar conta delle 
quando lhe for pedido, e de como assim se obrigou assignou este Termo 
e eu. 

Clemente de Almeyda Pereira. 

[documento 300, folha 154v] 

Termo que assignou o Sargento Mor Estacio Rodrigues por Luzia de 
Mattos do mameluco Joal e sua mulher Clemencia. 
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Aos nove dias do mez de janeiro de mil sette centos e sincoenta e trez annos 
nesta Secretaria do Estado apareceo o Sargento Mor Estacio Rodrigues 
como Procurador de Luzia de Mattos, a quem o nmo e Exmº sr General 
havia concedido o mameluco Joal e sua mulherClemencia para o servirem 
como forros, e pello dito Sargento Mor foy dito que elle se obrigava pella 
sua constituinte Luzia de Mattos a darlhes bom tratamento como pessoas 
livres, e pagarlhe o seu estipendio na forma das ordens de Sua Magestade, 
e de como assim se obrigou este Termo e eu. 

Estacio Rodrigues. 

[documento 301, folha 155] 

[corroído 3 linhas] 

Aos dous días do mez de janeiro de mil sette centos e sincoenta e trez annos 
nesta Secretaria do Estado aparece u Manoel Demissiano de Mattos como 
Procurador de sua may Monica de Souza a quemo nmo e Exmº sr General 
havia concedido a india Quiteria com quatro filhos Joal, Lino, Anna e 
J oaquina, para o servirem como forros e pello di to seu filho e Procurador 
f oy di to que elle se obrigava pella dita sua maye constituinte a darlhe bom 
tratamento como pessoa livre, e pagarlhe o seu sellario na forma das 
ordens de Sua Magestade, e de como assim se obrigou assignou este 
Termoeeu. 

Manoel Domissian de Mattos. 

[documento 302, folha 155] 

Termo que assina o Sargento Mor Antonio Rodrigues Martins como 
Procurador da veuva Josefa Maria da Roza. 

Aos vinte sinco dias do mez de janeiro de mil sette centos sincoenta e tres 
annos nesta Secretaria do Estado apareceu o Sargento Mor Antonio 

·Rodrigues Martins como Procurador da veuva Josefa Maria da Roza a 
quemo nmo e Exmo S' General havia concedido para a servirem o indio J oao, 
e sua mulher Mariquita, como forros, e pello di to Sargento Mor f oy di to 
que elle se obrigava pella dita sua constituinte Josefa Maria da Roza a 
darlhe bo1n tratamento como pessoas livres, e pagarlhe o seu sellario na 
forma das ordens de Sua Magestade e de como assim se obrigou pella dita 
sua constituinte asignou este Termo e eu. 

Antonio Rodrigues Martins. 
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[documento 303, folha 155v] 

[corroído 2 linhas] 
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Aos vinte nove días do mez de janeiro de 17 53 nesta Secretaria do Estado 
apareceu Faustino Alvares Lima a quemo nmo e Exmº sr General havia 
concedido hua india do Gen ti o da Terra pagá [corroído+ 2 palavras] sem 
se lhe entender a giria, torta do olho da parte direyta com hua secatriz 
assima do bey~o da parte esquerda junto ao nariz, para a servir como forra 
e pello dito Fautino Alvares foy dito que elle se obrigava a darlhe bom 
tratamento como pessoa livre, e ensinarlhe a lingoa Portugueza, e a 
douirinalla, pagandolhe tambero o seu sellario na forma das ordens de 
Sua Magestade e de como assim se obrigou assignou este Termo e eu. 

Faustino Alvares Lima. 

[documento 304, folha 155v] 

Termo que assigna o Sargento Mor Engenheiro Carlos Varjao Rolim de 
huaindia. 

Aos vinte e nove dias do mez de janeiro de 1753 annos, nesta Secretaria 
do Estado apareceu o Sargento Mor Engenheiro Carlos Varjao Rolim, a 
quemo umo e Exmº sr General havia concedido hua india, ou mandado por 
em sua caza por forma de depozito hua india do Gen ti o da Terra por no me 
Phelipa, para no [corroído] o servir the certa averigua~ao, pagandolhe o 
seu sellario na forma das ordens de Sua Magestade nao obrigando porem 
a morte e a fugida de que assignou este Termo e eu. 

Carlos Varjao Rolim. 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento 305, folha 156] 

[corroído 2 linhas] 

Aos trinta di as do mes de janeiro de 17 53 annos nesta Secretaria do Estado 
apareceu J ose Carneiro a quem o 11m0 e Exmº sr General havia concedido 
hua india por no me Sabina, para o servir como forra, com duas fil has hua 
de doze annos por nome Josefa de Abreu e outra de sette, por nome 
Thereza Leytoa e pello dito Jose Cameiro foy dito que elle se obrigava a 
darlhe bom tratamento como pessoalivre, doutrinando suas filhas, e a ella 
pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de Sua Magestade e de como 
assim se obrigou assignou este Termo e eu. 
Nao teve efeito este Termo. Joseph Cameyro de Freytas. 
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[documento 306, folha 156] 

Termo que assigna Antonio da Silva Cardozo. 

Aos trinta días do mez de janeiro de 1753 annos, nesta Secretaria do 
Estado apareceo Antonio da Silva_Cardoso a quemo nmo e Exmº sr General 
havia concedido hu rapaz do Gentío da Terra por nome Antonio que terá 
de idade outo annos livre, para lhe ensinar o officio de ourives e o servir 
e pello di to Antonio da Silva foy di to que elle se obrigava, a ensinarlhe o 
dito officio dentro de sette annos; dandolhe sempre bom tratamento, e 
doutrinallo, e de como assim se obrigou asignou este Termo e eu. 

Antonio da Silva Cardozo. 

[documento 307, folha 156v] 

[corroído 3 linhas] . 

Aos trinta e hu días do mez de janeiro de mil sette centos sincoenta e trez 
annos nesta Secretaria do Estado apareceu Antonio Gomes da Rocha 
como Procurador de Josefa Maria da Roza a quemo nm0 e Ex~º sr General 
havia concedido na Vila de Vegia duas indias do Gentío da Terra 
chamadas Francisca e Thomasia para a servirem como forras, e pello di to 
seu Procurador foy <lito que elle se obrigava pella sua constituinte, a que 
fossem bem tratadas como pessoas livres, e pagarlhe o seu sellario na 
f orrria das ordens de Sua Magestade, e de como assim se obrigou pella sua 
dita constituinte.Josefa Maria da Roza assignou este Termo e eu. 

Antonio Gomes da Rocha. 

[documento 308, f olha 156v] 

Termo que.assigna J oaquim da Veiga de trez indias do Gentil da Terra. 

Aos dous días do mes de fevereiro de mil sette centos sincoentae trez annos 
nesta Secretaria do Estado apareceo J oaquim da Veiga, e por elle foy di to 
em presen~a do nm0 e Exmº sr Francisco Xavier de Mendon~a Furtado 
Governador e Capitao General do Estado do Maranhao que elle 
aprezentava trez indias do Gen ti o da Terra hua por no me Luiza ao parecer 
de vinte annos, outra por nome Catharina de quinze annos pouco mais ou 
menos, e outra por nome lgnacia de dez annos que elle por saber de 
ciencia certa. serem livres, e izentas de todo o captiveiro por serem 
extrahidas, das suas terras por hu grande contra bandistas, qual hera 
Pedro de Braga contra a forma das ordens de Sua Magestade, e o <lito 
Senhor General lhes concedeo para o servirem como forra; [ com abriga-
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~ao] [corroído 3 linhas] doutrina Christá, como tambero pagarlhe o seu 
sellado na forma das ordens de Sua Magestade e pello dito Joaquim da 
Veiga foy dito se obrigava a todo o refferido neste Termo como o de dar 
[documento 309, folha 157] lhe bom tratamento como pessoas livres e . 
ass1gnou e eu. 

J oahim da Vega. 

[documento 310, folha 157] 

Termo que assigna Raymundo de Barros como tutor da menor Anna. 

Aos nove días do mez de fevereiro de 1753 annos nesta Secretaria do 
Estado apareceu Raymundo de Barros como tutor da menor Anna a quem 
o nm0 e Exmº Sr General havia concedido hua india por nome Sabina, para 
a servir como forra com duas filhas hua de dozé annos por nome Josefa 
de Abreu e outra de sette annos por nome Thereza Laytoá e por elle di to 
Raymundo de Barros foy dito que elle se obrigava pella dita menor a 
tratalla como pessoa li vre, doutrinando suas filhas e a ella [pagarlhe] o seu 
sellario na forma da ordems de SuaMagestade, e outro sim se obrigou elle 
<lito Raymundo de Barros a aprezentar nesta Secretaria, do cum

0
s por que 

conste ser tutor da dita menor Anna, e de como assim se obrigou asignou 
este Termo. 

Raymundo de Barros Pereira. 

[folha 157v] 

[folha 158] 

[documento 311, folha 158v] 

[corroído 2 linhas]. 

Aos dez di~s do mez de fevereiro de 1753 annos, nesta Secretaria do 
Estado apareceu Mathias da Silva Femandes por sua may Dona Fellipa 
da Silva a quem o 11m0 e Exmo sr General havia concedido hua india do 
Gentío da Terra por nome Fellipa, para a servir como forra, e pello <lito 
seu filho foy dito que elle se obrigava por sua maya que a dita india fosse 
bem tratada como pessoa livre, e pagarlhe o seu sellario na forma das 
ordens de Sua Magestade e de como assim se obrigou assignou este 
Termo e eu. 

Mathias da Silva Femandes. 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 
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" 
[documento 312, folba 158v] 

Termo que assigna Antonio de Araujo p·or seu pay Domingos de Araujo 
Moura. 

Aos doze dias do mes de fevereiro de 1753 annos nesta Secretaria do 
Estado apareceu Antonio de Araujo por seu pay Domingos de Araujo 
Moura a quemo 11m0 e Exmº sr General havia concedido para o servir como · 
forra a india Phelipa do Gen ti o da Terra, e pello di to seu filho foy di to que 
elle se obrigava por seu paya darlhe bom tratamento como pessoa livre, 
e pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de Sua Magestade; e de como 
assim se obrigou assignou este Termo e eu. 

Antonio de Araujo. 

[documento 313, folha 159] 
• 

[corroído 2 linhas] 

Ao primeiro [corroído + 8 palavras] Secretaria do Estado apareceu o 
Capitao Miguel [corroído+ 2 palavras] a quemo 11m0 e Exmº Sr General 
havia concedido hu mulato chamado [corroído] para dar conta delle a 
tempo que sua may Julia mostrar a sua liberdade em cuja deligencia anda, 
e [corroído] o referido tempo que ti ver em seo poder lhe dara bom trato, 
e de como assim se obrigou assignou este Termo e eu. 

Miguel de Siqueira Cha_ves. 

[documento 314, folha 159] 

Termo que assina Agostinho Rodrigues de dous indios. 

Aqs dous dias do mes de mar~o nesta Secretaria do Estado apareceu 
Agostinho Rodrigues, e seu cunhado o Reverendo Padre Manoel Gaspar 
da Fonsec~, a quem o nmo e ExJllQ sr General havia concedido dous indios 
do Gentio da Terra por nome hu Antonio e outro Francisco, para o 
servirem como livres, e pello dito seu cunhado Augostinho Rodrigues foy 
<lito que elle se obrigava pello dito Reverendo seu cunhado a tratallos 
como taes dandolhe bom tratamento, e pagandolhe o seu Cellario na f orm_a 
das ordens de Sua Mages~ade, e de como se obrigou assignou este Termo 
e eu. 

Agostinho Rodrigues. 

[documento 315, folha 159v] 

[corroído 2 linhas] 
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Aos [corroído+ 5 palavras] de 17 53 nesta Secretaria do Estado apareceu 
[corroído] Antonio de Almeida a quemo nmo e Exmo sr General havia 
concedido hu indio do Gen ti o da Terra por no me Felipo para o servir como 
forro, e por elle foy di to que se obrigava a tratallo como livre dandolhe bom 
tratarríento, e a pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de Sua 
Magestade, e de como assim se obrigou assignou este termo e eu. 

Claudio Antonio de Almeida. 

[documento 316, folha 159v] 

Termo que assinaAntonio Vieyra J ardim de hu indio por no me Firmiano. 

Aos vinte dous dias do mes de mar~o de 17 53 nesta Secretaria 40 Estado 
apareceu Antonio Vieyra Jardim a quemo nm0 e Exmº sr General havia 
concedido hú indio para o servir como forro, por nome Firmiano, the 
rezulu~ao de Sua Magestade se a sua liberdade, pello letreyro que o dito 
indio tem no peyto, como tambem seria [ obrigado] a aprezentallo ao di to 
Sr. General nesta cidade de dous em dous mezes, e de pagarlhe na forma 
das ordens de Sua Magestade e de darlhe bom tratamento; e de como 
assim se obrigou assignou este Termo e eu Mathias Paes de Albuquerque 
Official da Secretaria do Estado o fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Antonio Vieira Jardim. 

[documento 317, folha 160J 

[corroído 3 linhas] 

Aos quatro días do mez de abril de mil sette centos cincoenta e trez nesta 
Secretaria do Estado aparesseo Jose da Cunha e Mello a quemo 11mo e 
Exmº Sr. General havia concedido para o servirem dous indios forros e 
duas indias da aldea da CazaForte do Guama, por tempo de quatro mezes, 
e que no fim delles seria obrigado a restituillos a sua al de ya pagos na forma 
das ordens de SuaMagestade aoque elle di to se obrigou, de que assignou 
este termo e eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do . . 
Estado escrevi e assigney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Jose da Cunha e Mello. 

[documento 318, folha 160] 

Termo que assignou Manoel de Andrade da Fonseca por sua conhada 
Dona Jacinta Liz de Castelo Branco. 
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Aos onze días do mez de abril de mil sette centos sincoenta e trez annos 
nesta Secretaria de Estado apareceo Manoel de Andrade da Fonseca por 
sua conhada Dona Jacinta Liz de Castelo Branco a quemo nm0 e Exmº Sr. 
General havia concedido para a servir como forra a india Feliciana do 
Gentio da Terra, e por elle foi <lito que elle se obrigava pella dita sua 
[con hada] a que fosse tratada como pessoa livre, e pagarlhe o seu sellario 
na forma das ordens de Sua Magestade e de como assim se obrigou 
asignou este termo e eu Mathias Paes de Albuquerque Official da 
Secretaria do Estado o fiz e assigney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Manoel de Andrade da Fonseca. 

[documento 319, folha 160v] 

[corroído 2 linhas] 

Aos doze dias do mez de abril de mil sette centos sincoenta e trez annos 
nesta Secretaria do Estado apareceo Antonio Lobo de [corroído] por sua 
conhada Dona Catharina Maria de Vasconcelos, a quem o 11m0 e Exmº Sr. 
General havia concedido para a servirem por tempo de 6 mezes duas indias 

• 
f erras da aldeya da Caza Forte do Guama, e no di to tempo ensinarlhe a 
doutrina [corroído], e pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de Sua 
Magestade para serem restituidas a sua aldeya, e pelllo <lito Antonio Lobo 
de So u za f oy di to que elle se obrigava pella dita sua conhada, a quem 
fossem doutrinadas, e pagas do seu trabalho, e restituidos a aldeyano fim 
dos ditos 6 mezes, e de como assim se obrigou assignou este termo e eu 
Mat~ias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado escrevy 
e ass1gney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Antonio Lobo de Souza. 

[documento 320, folha 160v] 

Termo que assignou Antonio Lobo de Souza de trez indios forros. 

Aos doze dias do mez de abril de mil sette centos sincoenta e trez annos 
nesta Secretaria do Estado apareceo Antonio Lobo de Souza a quemo nmo 
e Exmo Sr. General havia concedido para o servir por [tempo] de 6 mezes 
trez indios forros da aldeya da Caza Forte do Guama, e por elle foy dito 
se obrigava a tratallos como taes, e pagarlhe o seu sellario na forma das 
ordens de Sua Magestade e restituillos a sua aldeya no fim dos ditos seis 
mezes, e de como assim se obrigou assignou este termo que eu Mathias 
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Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado o escrevy e 
ass1gney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Antonio Lobo de Souza. 

[documento 321, folha 161] 

· [corroído 2 linhas] 
J 

Aos catorze dias do mez de abril de mil sette cent os sincoenta e trez annos 
nesta Secretaria do Estado apareceo José Mathias da Silva Vilhena, a 
quemo 11m0 e Exmº Sr. General havia [concedido] para o servir o indio 
Manoel e por elle foy di to se obrigava a tratallo como pessoa livre que he, 
e pagarlhe o seu sellario de quatro varas dy [pano] por mez na forma das 
ordens de Sua Magestade e de como assim se obrigou assignou este termo 
e eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria de Estado 
escrevy e ass1gney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
José Mathias da Silva Vilhena. 

[documento 322, folha 161] 

Termo que assignou o Capitao Manoel Pinheiro de Lacerda de hu indio 
forro por no me [Matheus]. 

Aos dezasseis dias do mez de abril de mil sette centos sincoenta e trez 
annos nesta Secretaria de Estado apareceo o Capitao Manoel Pinheiro de 
Lacerda, a quemo nm0 e Exmº Sr. General havia concedido hu indio forro 
para o servir por nome Matheus nome suposto de nas~ao Cara yana, e por 
elle foy <lito se obrigava a tratallo como pessoa livre, e pagarlhe o seu 
sellario na forma das ordens de Sua Magestade, [e de como] assim se 
obrigou assignou este termo e eu Mathias Paes de Albuquerque Official 
da Secretaria do Estado escrevy e assigney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Manoel Pinheiro de Lacerda. 

[documento 323, folha 161v] 

[corroído 2 linhas] 

Aos vinte e trez dias do mez de abril de mil sette centos sincoenta e trez 
annos nesta Secretaria do Estado apareceo Antonio [Gon~alves] Ca pitao 
das Fortifica~oes desta cidade, a quem o 11m0 e Exmº Sr. General havia 
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.. 
concedido hu indio por nome Agostinho por forma de [depozito], e ser 
obrigado a aprezentallo todas as vezes que lhe for pedido para se lhe 
declarar [corroído] liberdade no cazo que Sua Magestade assim o mande 
executar a todos os que se acharem marcados, contra as suas Reais ordens 
e de lhe pagar todo o tempo que o servir na forma que o mesmo Senhor 
manda e de como assim se obrigou assignou este termo e eu Mathias Paes 
de Albuquerque Official da Secretaria do Estado escrevy e assigney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Antonio Goncalves. 

[documento 324, folha 161 v] 

Termo que assina Manoel Cardozo de dous indios ou duas indias forras 
da aldeya do Guama. 

Aos vinte seis días do mez de abril de mil sette centos sincoenta e trez 
annos nesta Secretaria do Estado apareceo Manoel Cardozo Delgado a 
quemo n mo e Exmº Sr. General havia concedido dous indios ou duas indias 
forras da al de ya do Guama para o servirem por tempo de seis mezes, e no 
fim delles seria obrigado a restituillos a dita sua aldeya pagos, e por elle 
foy <lito se obrigava a tratallos como pessóas livres, e pagarlhe o seu 
sellario na forma das ordens de Sua Magestade restituindoas a sua al de ya 
no fim dos ditos seis mezes e de como assim se obrigou assignou este termo 
e eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado 
escrevy e ass1gney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
• Manoel Cardozo Delgado. 

[documento 325, folha 162) 

[corroído 2 linhas] 

Aos vinte seis dias do mez de abril de mil sette centos sincoenta e trez 
annos nesta Secretaria do Estado apareceo Francisco [corroído] de 
Passos, a quemo 11m0 e Exmº Sr. General havia concedido [corroído+ 1 
palavra] por nome Manoel da aldeya de Mariua, por forma de [ depozito] 
e que seria abrigado a aprezentallo nesta Secretaria quando se lhe pedisse 
delle con ta para ser restituido a sua aldeya, e de lhe pagar o seu sellario 
de todo tempo que o servisse na forma das ordens de Sua Magestade e de 
como assim se obrigou assignou este termo que eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria de Estado escrevy e assigney. 
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Mathias Paes de Albuquerque. 
Francisco Rodrigues Passos. 

[documento 326, folha 162] 

217 

Termo que assina o Sargento Mor J oao Furtado de Vasconcellos por sua 
irmá Dona Catharina. 

Aos vinte oito dias do mez de abril de mil sette centos sincoenta e trez 
annos nesta Secretaria de Estado apareceo o Sargento Mor Joao Furtado, 
por sua irmá Dona Catharina, a quemo 11m0 e Exmo Sr. General havia 
concedido hua india chamada Mauricia para a servir e por elle f oy di to que 
se obrigava pella dita sua irmá a tratalla como pessoa livre, e pagarlhe o 
seu sellario na forma das ordens de Sua Magestade e de como assim se 
obrigou assignou este termo que eu Mathias Paes de Albuquerque Official 
da Secretaria do Estado escrevy•e assigney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
J oao Furtado de Vasconcellos. 

[documento 327, folha 162v] 

[corroído 2 linhas] 

Ao primeiro día do mez de [corroído+ 1 palavra] nesta Secretaria de 
Estado apareceo Damazo Jose Correa Azevedo, a quemo nmo e Exmº Sr: 
General [corroído] concedido o indio chamado N atucury para o servir, o 
qual indio sem embargo de que o di to aprezentasse registo de lle, se houve 
por livre em observancia do Al vara, digo [sic] provisao de Sua Magestade 
de 21 de mar~o de 17 4 7, na qual [corroído] di to Senhor serem os di tos 
feitos na Tropa de Francisco da Costa Pinto livres de sua natureza, e os 
Alvaras, que para os fazerem se lhes passou nullos e de nenhú vigor; e 
pello di to Damazo José Correa de Cardozo f oy di to que elle se obrigava 
a tratallo como pessoa li vre, e pagarlhe o seu sellarlo na forma das ordens 
de Sua Magestade e de [corroído] assim se obrigou assignou este termo 
e eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria de Estado. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Damazo José Correa de Azevedo. 

[documento 328, folha 162v] 

Termo que assigna Antonio da Silva Cardozo de hu indio por nome 
Miguel. 
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Aos dous dias do mez de mayo de 1753 annos nestaSecretaria de Estado 
apareceoAntoniodaSilvaCardozo,aquemollm0 eExmoSr.Generalhavia 
concedido hu indio para o servir como livre chamado Miguel, e por elle 
foy dito se obrigava a tratallo como pessoa livre e pagarlhe o seu sellarlo 
de todo o tempo que servisse e de como assim se obrigou assignou este 
termo e eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria de Estado 
escrevy. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Antonio da Silva Cardozo. 

[documento 329, folha 163] 

[corroído 2 linhas] 

Aos quatro dias do mez de mayo de 1753 nesta Secretaria de Estado o 
Padre Felipe Serrao como Procurador de seu tio Domingos [corroído] de 
Castro, a quemo nmo e Exmº Sr. General havia concedido para o servirem 
como livres trez indios, e duas indias a saber os indios por nome Felicio, 
Supliano e Luiz e das indias hua por nome [Natalia] e outra Jeronima, e 
por elle foy di to que se obrlgava pello di to seu tio a quem fossem tratallos 
como pessoas livres, e pagarlhes [sic] o seu sellario na forma das orden~ 
de Sua Magestade e de como assim se obrlgou assignou este termo e eu 
Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria de Estado escrevy. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Phelipe Serrao da Costa. 

[documento 330, folha 163] 

Termo que assigna Antonio de [Payva] de dous indios e duas indias. 

Aos sinco dias do mez de mayo de mil sette centos sincoenta e trez annos 
nesta Secretaria do Estado apareceo Antonio de Payva, a quem o nmo e 
Exmº Sr. General havia concedido para o servirem como livres dous indios 
e duas indias, e [corroído] chamadas [Clemencia] e Pascoa, e aquelles, 
Alexandre e Pedro, e por elle foy dito se obrlgava a tratallos como pessoas 
livres, e pagarlhe o seu sellarlo na forma das ordens de Sua Magestade e 
de como assim se obrigou assignou este termo. E eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria de Estado o escrevy. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Antonio de Payva. 
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[documento 331, folha 163v] 

Termo que [corroído+ 4 palavras] Paes de [corroído+ 1 palavra]. 

Aos sinco días do mez de mayo de mil sette entos sincoenta e trez annos 
nesta Secretaria do Estado apareceo Bonifacio J ose da Sil va Paes, a quem 
o nmo e Exmo Sr. General havia concedido hu indio por nome Francisco 
para o servir como forro e por elle foy dito se obrigava a tratallo como 
pessoa livre, e pagarlhe o seu sellarlo na forma das ordens de Sua 
Magestade, e de como assim se obrigou assignou este termo e eu Mathias 
Paes de Albuquerque Official da Secretaria de Estado escrevy. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Bonifacio Jose Paes. 

[documento 332, folha 163v] 

Termo que assigna Manoel Machado Procurador dos indios por Dona 
Porcina Luiza de Gusmao. 

Aos seis días do mez de mayo de mil sette centos sincoenta e trez annos 
nesta Secretaria de Estado apareceo Manoel Machado como Procutador 
de Dona Porcina MarlaLuiza de Gusmao, a quemo nmo e Exmo Sr. General 
havia concedido seiz pessas do Gentio da Terra, a saber Vicente Joao 
Sypriano J ose generoza e Christina para o servir como forros e por elle f oy 
di to se obrigava, pella dita constituinte a tratallos como pessoas livres, e 
pagarlhe o seu se~lario na forma das ordens de Sua Magestade e de como 
assim se obrigou assignou este termo e eu Mathias Paes de Albuquerque 
Official da Secretaria de Estado escrevy e assigney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Manoel Machado. 

[documento 333, folha 164] 

[corroído 2 linhas] 

Aos doze di as [corroído + 5 palavras] nesta Secretaria do Estado [ Andre 
Soares de Avellar a quemo nmo e Exmº Sr General] havia concedidó dous 
indios por nome Joao e Hilario, para o servir como forros, e pello dito 
Andre Soares de A vellar foy di to que elle se obrigava a tratallos como 
pessoas livres, e pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de Sua 
Magestade, e de como assitn se obrigou assignou este Termo que eu 
Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado escrevy e 
ass1ney. 



220 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Andre Soares de Avillar. 

[documento 334, folha 164] 
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Termo que assignou o Capitao Andre Miguel Ayres de hua india por no me 
Antonica. 

Aos doze dias do mez de mayo de mil sette centos sincoenta e trez annos 
nesta Secretaria do Estado aparecen o Capitao Andre Miguel Ayres, a 
quemo nmo e Exmo Sr General conceden hua india por no me Antonica, forra 
de natureza, com hua cria por nome Bonifacia, para ama de huma filha, 
sem que seja tempo determinado, e por elle foy dito se obrigava a tratalla 
como pes so a livre, e pagarlhe o seu sellarlo na forma das ordens de Sua 
Magestade de todo tempo que as servisse, e de como assim se obrigou . 
assignou este Termo, que eu Mathias Paes de Albuquerque Offcial da 
Secretaria do Estado escrevy e assigney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Andre Miguel Ayres. 

[documento 335, folha 164v] 

[corroído 3 linhas] 

Aos doze dias do mez de mayo de 1753, apareceu nesta Secretaria do 
Estado apareceo [sic] o Capitao Mor Jose Miguel Ayres a quem o'Ilmº e 
Exmo srGeneral havia concedido para o servir como forro hua rapariga por 
nome Antonica de idade pouco mais ou menos de sette annos e por elle foy 
di to se obrigava a tratalla como pessoa livre, e pagarlhe o seu sellario, e 
de como assim se obrigou assignou este Termo. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Joseph Miguel Ayres. 

[documento 336, folha 164v] 

Termo que assigna Carlos Gemaques, de quatro indios livres que lhe forao 
concedidos. 

Aos dezoito dias do mez de mayo de mil sette centos sincoenta e trez annos 
[corroído] Secretaria do Estado apareceu Carlos Gemaquez, a quemo nmo 
e Exmº sr General havia concedido quatro indios, com trez crias para o 
servirem como forros a saber hu indio por no me Valentim com sua mulher 
Anna, e hua filha menor pornome lzabel, outro indio por nome Simao com 
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sua mulher Catharina com duas crias chamadas J oal e Victoriana, os 
quaes indios se obrigou elle dito Carlos Gemaques a tratallos como 
pessoas livres, e a pagarlhes o seu sellario [na forma] das ordens de Sua 
Magestade e de como assim se obrigou assignou este Termo e eu Mathias 
Pa~s de Albuquerque Official da Secretaria do Estado o escrevy e 
ass1gney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Carlos Gemaques de Albuquerque. 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento 337,folha 165] 

[corroído 3 linhas] 

Aos dezanove dias do mez de mayo de mil sette centos sincoenta e trez 
annos apareceo nesta Secretaria do Estado o Capitao Mor Balthazar do 
Rego Barboza, a quem o nmo e Exmo sr General havia concedido para o 
servir como forro hu cazal de indios, com [ dous] filhos a saber o indio por 
no me J ose, sua mulher J a~inta, hu filho por no me Mar~al e outro por no me 
Felliz, cuja concessao fazia o dito Senhor [sem] prejuizo algum de 
terceyro, e de comodito Capitao Mor Balthezar do Rego Barboza assim 
se obrigou a tratallos como pessoas livres e de pagarlhe o seu sellarlo 
asignou este Termo e eu Mathias Paes de Albuquerque Official da 
Secretaria do Estado o escrevy. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Balthazar do Rego Barboza. 

[documento 338, folha 165]-

Termo que assigna Joze Rodrigues d~ hú mocetao por nome Antonio. 

Aos vinte hú días do mez de mayo de mil sette centos sincoenta e trez annos 
apareceo nesta Secretaria do Estado Jose Rodrigues a quemo Jlmo e Exmo 
sr General havia concedido hu mocetao por nome Antonio para o servir 
como forro, e pello dito Jose Rodrigues foy dito se obrigava a tratallo 
como tal, e pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de Sua Magestade 
e de como assirri se obrigou assignou este Termo que eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria do Estado o fiz. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
[corroído]. 
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[documento 339, f olha 165v] 

[corroído 3 linhas] 
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Aos vinte hu dias do mez de [mayo] de mil sette centos [sincoenta]. tr~z 
annos nesta Secretaria do Estado aparecen Romao [Louren90] de Ohve1-
ra a quem 0 nm0 e Exmº sr General havia concedido para .º servir como 
forros hu cazal de indios Antonio e Micaella com hua filh1nha por nome 
Roza, e por elle foy dito se obrigava a tratallos como pessoas livres, 
pagandolhes o seu sellario na forma da ordem de Sua Mag~stade, e de 
como assim se obrigou assignou este Termo e eu, Math1as Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria do Estado o escrevy. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Romáo Louren90 de Oliveira. 

[documento 340, folha 165v] 

Termo que as signa J ose Rodrigues de hua india por no me Luzia vinda do 

Maranháo. 

Aos vinte dous dias do mez de mayo de mil sette centos sincoenta trez 
annos nesta Secretaria do Estado apareceu Jose Rodrigues a quemo n mo 
e Exmo sr General havia concedido para o servir como forra hua india vinda 
do Maranhao por nome Luiza, e por elle foy dito se obrigava a tratalla 
como tal doutrinandoa e pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de 
Sua Magestade e de como assim se obrigou assignou este Termo e eu 
Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado o escrevy. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Joseph Rodrigues. 

[documento 341, folha 166] 

[corroído 3 linhas] 

Aos dezanove dias do mez de junho de mil sette centos sincoenta e trez 
annos, nesta Secretaria do Estado por ordem do Exmº sr General apareceo 
o mestre ferreyro J ose Gon9al ves Matheus aquem o n mo e Exmº sr General 
digo [sic] a quemo di to Senhor havia concedido hu.indio por nome Carlos 
para o ensignar a ferreyro, e pello di to J ose Gon9al ves foy di to que elle se 
obrigava ao ensignar o di to indio o officio de ferreyro dentro de trez annos 
e no fim delles dallo capáz de servir a República, vestindoo sustentandoo, 
e tratallo como pessoa livre, e de como assim se obrigou assignou este 
Termo com assistencia do Procurador dos indios Manoel Machado que 
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tambem assignou e eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secreta
ria do Estado o escrevy e assigney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
De Jose + Gon9alves Matheus, hua cruz. 

[documento 342, folha 166] 

Termo que assigna Francisco Gomes Ribeiro como Procurador de Jose 
Moreyra de Mendon9a do indio Gon9alo e sua mulher Sofía. 

Aos quatro días do mez de julho de mil sette centos sincoenta e trez annos 
nesta Secretaria do Estado por ordem do nmo e Exmº sr General apareceu 
Francisco Gomes Ribeiro como Procurador de Jose Moreyra de Mendon-
9a a quem o dito Senhor havia concedido para o servirem como forros o 
indio Gon9allo e sua mulher Sofía, e pello di to Procurador f oy di to que elle 
se obrigava pello seu contetuinte a que [fossem] os ditos indios bem 
tratados, como pessoas livres e por lhe [sic] o seu [sellario] na forma das 
ordens de Sua Magestade [de como] assim se [obrigou assignou] este 
Termo que o escrevy. 

[corroído] 
[corroído] 

{Glosa lateral ao documento acima: PG} 

[documento 343, folha 166v] 

[corroído 3 linhas] 

Aos oito días do mez de julho de [mil] sette centos sincoenta e trez annos 
nesta Secretaria do Estado apareceu o Capitao Mor Bento de Figueiredo 
Tenreyro, a quemo nm0 e Exmº Sr General mandou entregar por depozito 
duas indias por nome Maria e Antonia com hu filho Bernardo e hua 
cafuzinha por nome Thereza, cujas erao pertencentes a Joao Cardozo. 

[documento sem número, folha 166v] 

Termo que assigna Jacinto Rodrigues como Procurador do Reverendo 
Conego Doutoral Luiz Francisco Monteiro do indio Antonio. 

Aos outo dias do mez de julho de mil sette centos sincoentae [trez] annos 
nesta Secretaria do Estado apareceo Jacinto Rodrigues como Procurador 
do Reverendo Conego Doutoral Luiz Francisco Monteiro a quemo 11m0 e 
Exmº sr General havia concedido hu indio por no me Antonio, para o servir 
como forro, e pello dito Jacinto Rodrigues foy dito que elle se obrigava 
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pello seu constituinte a que o di to indio Antonio fosse bem tratado como 
pessoa livre e a pagarlhe o seu estipendio na forma das ordens de Sua 
Magestade e de como assim se obrigou asssignou este Termo que eu 
escrevy. 

[corroído] [corroído] 

[doeumento 344, folha 167] 

[corroído 3 linhas] 

Aos quinze días do mez de julho de 1753, nesta Secretaria do Estado 
apareceo Nicolao da Costa Tavares a quemo nmo e Exmo sr General havia 
concedido hu rapaz que tera de idade [sette] annos pouco mais ou menos, 
para o servir como forro, o qual rapaz he pertencente as aldeas que 
administra os Padres de Santo Antonio e o dito Nicolao da Costa Ta vares 
se obrigou a tratallo como tal, e a mandallo logo baptizar, e a doutrinallo, 
e de como assim se obrigou assignou este Termo que eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria do Estado o escrevy e assiney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Nicolao da Costa Tavares. 

[documento 345, folha 167] 

Termo que assigna o Capitáo Manoel Pinheiro de Lacerda de hua india 
por nome Maria. 

Aos dezasette días do mez de julho de 1753 nesta Secretaria do Estado 
apareceo o Capitao Manoel Pinheiro de LacerJa a quemo 11m0 e Exmº sr 
General havia concedido para o servir [hua india] por no me Maria, e por 
elle foy dito se obrigava a tratalla como pessoa livre, e a pagarlhe o seu 
sellario na forma das ordens de Sua Magestade; e de como assim se 
obrigou assignou este Termo. E eu Mathias Paes de Albuquerque 
Official da Secretaria do Estado o escrevy. 

[corroído] Mathias Paes de Albuquerque. 

[documento 346, folha 167v] 

[corroído 3 linhas] 

Aos vinte días do mez de Uulho anno do nascimento de Nosso Senhor 
J esus] [corroído] de 17 53 nesta Secretaria apareceo [por] Sy lverio Xavier 
Correya como Procurador do Adminstrador Arcipreste Luiz Borges a 
quem o 11m0 e Exmo sr General havia concedido hu mocetao por nome 
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Felipe, e pello di to seu Procurador f oy di to que elle se obrigava pello seu 
constituinte a que o dito indio fosse bem tratado como pessoa livre, e de 
pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de Sua Magestade, e de como 
assim se obrigou assignou este Termo que eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria do Estado o escrevy. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Silverio Xavier Correya. 

[corroída glosa lateral ao documento acima] 

[documento 347, folha 167v] 

Termo que assigna Damasio Jose Correa de Azevedo de hu indio porno me 
Manoel. 

Aos vinte dous días de julho de 1753 nesta Secretaria apareceo Damasio 
J ose Correa de Azevedo, e por elle foy di to na prezenssa do 11m0 e Exmº sr 
General que elle nao possuia Termo algú de carpinteiro do indio Manoel, 
rezal por que pertendia servisse de lle como pessoa li vre, pagandolhe o seu 
sellario; e avista desta confi~al foy servido o di to Senhor concederlhe por 
seu criado, e elle dito se obrigou como tal, e a pagarlhe na forma das ordens 
de Sua Magestade e de como assim se obrigou assignou este Termo que 
eu Mathias Paes de Albuquerque o escrevy. 

Damazo Jose Correa de Azevedo. 
Mathias Paes de Albuquerque. 

[documento 348, folha 168] 

[corroída 3 linhas] 

Aos vinte quatro dias do mez de julho de 17 53 nesta Secretaria do Estado 
apareceo J ose Moniz de óliveira como Procurador de Dona Josefa Maria 
de Souza a quemo 11m0 e Exmº sr General havia concedido para a servir hu 
indio que ella confessou nal ter Tenno de legitima escravidao de lle, e com 
essa condi9al lhe foy concedido, e para seu Procurador foy di to que elle 
se obrigava nao so como Procurador, mas como fiador, do di to indio a que 
fosse bem tratado e pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de Sua 
Magestade e de como assim se obrigou assignou este Termo que eu 
Mathias Paes de Albuquerque o escrevy. 
Jose Moniz de Oliveira. Mathias Paes de Albuquerque. 



226 LIVRO DAS CANOAS 

[documento 349, folha 168] 

Termo que assigna Thomas Teixeira Doria de dous indios Diogo e Gabriel ,, 
e sua may Lauriana. 

Aos quatro dias do mez de agosto de mil sette centos sincoenta e trez 
annos, nesta Secretaria do Estado, apareceo Thomas Teixeira Dorea, e 
por elle foy <lito que elle nao tinha Termo algú de legitima escravidao da 
india Lauriana e seus filhos Diogo e Gabriel, a vista de que ordenou o nm0 

e Exmº srGeneral que vista a confi~ao do <lito lhe concedía, para o servir, 
tratando os como pessoas livres e pagandolhes [o seu] sellario na forma 
das ordens de Sua Magestade, que elle <lito Thomas Teixeira Dorea se 
obrigou, e por firmeza assignou este Termo que eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria do Estado o escrevy e assigney. 

De Thomas + Teixeira Dorea hua cruz. 
Mathias Paes de Albuquerque. 

[documento 350, folha 168v] 

[corroído 2 linhas] 

Aos oito [días do mez de agosto de 1753 annos nesta Secretaria] do 
EstadoapareceooCapitaoAlbertoAlvaresaquemollmºeExm0 srGeneral 
havia concedido para seu criado o indio por nome Estacio, e' por elle foy 
<lito se obrigava a tratallo como pessoa livre e pagarlhe o seu sellario de 
quatro varas de pano por mez e na forma das ordens de Sua Magestade 
e de como assim se obrigou assignou este Termo que eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria do Estado o fiz e assigney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Alberto Al ves. 

[documento 351, folha 168v] 

Termo que assignou Angelico de Barros pelo Padre Antonio da Silva de 
hum indio e hua india. 

Aos vinte hu dias do mez de agosto de 1753 annos nesta Secretaria do 
Estado apareceo Angelico de Barros como Procurador do Reverendo 
Beneficiado Antonio da Silva a quem o nm0 e Exmº sr General [havia] 
concedido para o servirem hu indio por no me Juliao e hua india por nome 
Josefa, do que elle di to Procurador se obrigou a que f ossem bem tratados, 
como pessoas livres, e pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de Sua 
Magestade,.e dar con ta dellas quando lhe f ossem pedidas e de como assim 
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se obrigou assignou este Termo que eu Mathias Paes de Albuquerque 
Official da Secretaria do Estado o fiz e assigney. 

Angelico de [corroído]. 
Mathias [corroído] de Albuquerque. 

[documento 352, folha 169] · 

[corroído 2 linhas] 

Aos [ vinte trez dias do mez de agosto de 17 53] nesta Secretaria do Estado 
por ordem do 11m0 e Exmº sr General apareceu [Francisco] de Payva de 
Azevedo a quem o <lito Senhor havia concedido, para o servir como 
[forroz] hum cazal de indios coro duas crias a saber Simao e sua mulher 
Catharina com duas crias,chamados Joao e Vitoriana, os quaes indios se 
obrigou elle dito Francisco de Payva de Azevedo a tratallos como pessoas 
livres e dar conta delles quando lhe forero [pedidos] e pagarlhe o seu 
sellario na forma das ordens de Sua Magestade d~ como assim se obrigou 
assignou este Termo que eu Mathias Paes de Albuquerque Official da 
Secretaria do Estado o escrevy e assigney. 

Mathias Paes d~ Albuquerque. 
Francisco de Payva Azevedo. 

[documento 353, folha 169] 

Termo que assignou Claudio Vidigal de hu rapaz por nome Antonio. 

Aos vinte seis días do mez de agosto de 1753, apareceo nesta Secretaria 
do Estado Claudia Vidigal a quemo 11m0 e Exmº sr_ General concedeo para 
o servir como creado o [rapaz] Antonio de idade de dezasseis annos pouco 
mais ou menos, e por elle foy di to se obrigava a tratallo como pessoa livre 
visto nao ter legitimo Termo de sua escravidao, e pagarlhe o seu sellario 
na forma das ordens de Sua Magestade e de como assim se obrigou 
assignou este Termo que eu Mathias Paes de Albuquerque Ófficial da 
Secretaria do Estado o escrevy e assiney. 
Claudia Vidigal. Mathias Paes de Albuquerque. 

[documento 354, folha 169v] 

[corroído 2 linhas] 

Aos vinte [seis di as do mez de agosto de 17 53 annos] [corroído] Secretaria 
do Estado [corroído] Jose [Luiz] Pereira, a quemo 11m0 eExm0 [SrGeneral] 
havia conce_gido hua india por nome Anna para o servir como criada, e 
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pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de Sua Magestade; e por elle 
foy di to se obrigava a tratallo como pessoa livre, e a [pagarlhe] o seu 
estipendio, e de como assim se obrigou assignou este Termo que eu 
Mathias Paes de Albuquerque, Official da Secretaria do Estado o escrevy. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
J oseph Pereira. 

[documento 355, folha 169v] 

Termo que assigna o Capitao Caetano Correa Pinto de hú indio, abaixo 
declarado. 

Aos sinco dias do mez de septembro de mil sette centos sincoenta e trez 
annos, nesta Secretaria do Estado apareceo o Capitao Caetano Correa 
Pinto a quemo nmo e Exmº sr General havia concedido para o servir hú indio 
inda pagao e de nas~al Ariquena com obriga~ao de lhe ensignar a lingoa 
Portugueza, e instruillo na doutrina Christá para ser baptizado, e pagarlhe 
o seu sellario na forma das ordens de Sua Magestade e ao que elle <lito 
se obrigou de que assignou este Termo e eu Mathias Paes de 
Albuquerque Official da Secretaria do Estado o fiz e assigney. 

[corroído] Correa Pinto. 
Mathias Paes de Albuquerque. 

[documento 356, folha 170] 

[corroído 3 linhas] 

Aos trez dias do mez de outubro de mil sette centos sincoenta e trez 
annos, por ordem do 11m0 e Exmº sr Governador e Capitao General do 
Estado apareceo nesta Secretaria do Estado o Capitao Guilherme 
Bursem de Abreu [corroído] do Padre Beneficiado Manoel Barboza de 
Albuquerque [corroído] o qual [corroído] a que chegando o dito Benefi
ciado a cidade do Maranhao a aprezentar ao Governador delle o indio 
Timbira chamado Boaventura, e com esta condi~al se lhe concede para 
passar em sua compania para a dita cidade; e do contrario seria elle dito 
Capitao Guilherme Bursem de Abreu a responder, e de como assim se 
obrigou este Termo e eu. 

Guilherme Burssem de Abreu. 

[documento 357, folha 170] 

Termo que assigna o Soldado Manoel da Costa de quatro indios, e hu 
rapaz abaixo declarados. 
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Aos nove di as do mez de outubro de [corroído] annos por ordem [corroído] 
11m0 e Exmº sr General apareceo [corroído] Secretaria do Estado o 
[corroído] Manoel da Costa a quem o di to Senhor havia concedido para 
o servirem como livres, por elle confessar [corroído] ti tullo de escravidao 
delles [sinco] indios a saber Ventura, Jeorze, Arcangella, Olaya, e hu 
rapaz por nome [Bonifacio] os quaes indios se obrigou elle dito Manoel 
da Costa a tratallos como pessoas livres, e ensignarlhe o Portuguez e a 
doutrina Christá dentro de [trez] annos e a pagarlhe os seus sellarios na 
forma das ordens de Sua Magestade e de como [assim] se obrigou 
assignou este Termo na prezen~a do Procurador dos indios e eu. 

Asino a rogo [do] sobredito por nao saberescrever. 

Manoel Machado. 

[documento 358, folha 170v] 

[corroído 2 linhas] 

Aos dezoito [corroído+ 1 palavra] [do mez de outubro de 1753 nesta 
Secretaria do Estado] por ordem do 11m0 e Exmº sr ·General apareceo 
Domingos Rodrigues em cu jo poder se achava a india Quite ria com [ dous] 
filhos hú Gervasio e Maria [corroído] as quaes pessas digo [sic] forao 
declarados por seu suposto patrono Antonio [corroído] em seu testamento 
por livres e forao concedidos pello <lito Senhor para o [servirem] com 
obriga~ao de os tratar como pessoas livres, e de dentro em trez annos 
aprezentallos nesta Secretaria corren tes no idioma Portuguez e pagarlhe 
o seu sellario na forma das ordens de Sua Magestade, e de como assim se 
obrigou em prezen~a do Procurador dos indios assignou este Termo que 
eu. 

Domingos Rodrigues. 

[documento 359, folha 170v] 

Termo que assignou Celso Antonio Ferreira como fiador de Maria Roza 
das pessas abaixo declaradas. 

Aos vinte dias do mez de novembro de mil sette centos sincoenta e trez 
nesta Secretaria [corroído] apareceu Maria Roza veuva que ficou de 
Ignacio [corroído+ 1 palavra], e por ella foy [dito] em prezen~a do nmo 
e Exmo [Sr General] que ella possuia por morte do dito seu marido as pessas 
seguintes, Francisco, Bernardo, Deciderio Mauricio, Luciano e sua 
mulher Maria, Antonio e sua mulher Paulina, com dous filhos [corroído], 
e Faustina, das quaes nao [tinha] ti tullo de legitima escravidao, e a vista 
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de sua conffi~al e vontade propria das pessas mencionadas, que vierao 
[corroído] servir a dita viuva; otdenou o <lito 11m0 e Exmº sr General que 
prezentasse [corroído] a pagarlhe o seu sellario, e lhe concedia as ditas 
pessas para a servirem como pessoas livres, com obriga~al de as doutrinar 
e ensignarlhe o Portuguez dentro de hú anno e de como assim se obrigou 
aprezentou por fiador a Celso Antonio Ferreira [pello] qual foy di to se 
obrigava aos sellarías na forma das ordens de Sua Magestade, que por 
verdade como fiador, e pella dita viuva, e eu. 

[corroído] 

[documento360,folha 171] 

[corroído l _linha] 

[corroído+ 4 palavras] de 1753 annos nesta Secretaria do Estado por 
ordemdoIIII\9eExm0 Sr.GeneraldoEstadoapareceoJoaoFerreiraaquem 
o <lito Senhor havia concedido hú indio para o servir por nome Luciano 
livre de sua natureza, e por elle foy dito se obrigava a [tratallo] como 
pessoa livre, e pagarlhe o seu sellario na forma das ordens de Sua 
Magestade e de como assim se obrigou assignou este termo e eu. 

de J oao + Ferre ira. 

[documento 361, folha 171] 

Termo que assignou José Moniz de Oliveira de hú indio forro para o 
servir. 

Aos quatro dias do mez [corroído] de 1753 annos nesta Secretaria do 
Estado apareceo José Moniz de Oliveira a quemo nmo e Exmo Sr. General 
havia concedido hú indio por nome Raymundo, para o servir como 
[corroído] o que he de sua natureza, e pello <lito José Moniz foy di to que 

. elle se obrigava a [ tratallo] como tal, e ensignarlhe a lingoa Portugueza, 
e [corroído] doutrina Christá, e pagarlhe o seu sellario na forma das 
ordens de SuaMagestade e de como assim se obrigou assignou este termo 
e eu. 

José Moniz de Oliveira. 

[documento sem número, folha 171] 

Termo que [assignou] José Ramos de Gueyros. 

Aos sinco dias do mez de dezembro de 1753 annos nesta Secretaria do 
Estado apareceo [José Ramos de Gueyros e por ordem do nm0 ] e Exmº Sr. 
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General [lhe] [corroído+ 4 palavras] para servir a [Antonio J oaquim de] 
[corroído] como seu criado, e forro que he de sua natureza [pagandolhe 
o seu ordenado na forma das] [corroído+ 1 palavra] Magestade, e por nao 
se achar na terra o <lito Antonio Joaquim de Lima assignou este termo o 
mesmo José Ramos Gueyros pello qual se obriga a entregallo todas as 
vezes que lhe for pedido, de que assignou este termo. Para 5 de dezembro 
de 1753. 

José Ramos de Gueyros. 

[documento 363, folha 171 v] 

Termo que assigna o Mestre de Campo Antonio Ferreira [corroído] hu 
indio. 

Aos quinze dias do mez de dezembro de 1753 por ordem um0 e Exmº Sr. 
Francisco Xavier de Mendon~a Furtado Governador e Cappitam Gene
ral do Estado apareceo nesta Secretaria do Estado o Mestre de Campo 
Antonio Ferreira Ribeiro, e por elle foy dito que vindo os seus escravos 
do Mar"-pata [corroído] hú indio digo digo rapaz que acharao em hua Ilha, 
e nal sabe [corroído] [quem he] seu dono; e ordenou o dito senhorque o 
conservasse em seu poder, pagandolhe o seu sellario, e que [corroído] lhe 
aparesendo dono o nao entregaría em ordem do mesmo [corroído] e de 
como assim se obrigou assignou este termo que eu. 

Antonio Ferreira Ribeira. 

[documento 364, folha 172] 

[corroído 2 linhas] 

Aos [dezoito] dias do mez de dezembro de 1753, nesta Secretaria do 
Estado apareceo [sic] Joao Ferreira aquem o Jlmº e Exmº Sr. General havia 
concedido hua india por nome Maria livre de sua natureza, para o servir, 
e por elle foy dito se obrigava a tratalla como pessoa livre, e a pagarlhe 
o seu sellario, na forma das ordens de [Su a Magestade], e de como assim 
se obrigou assignou este termo e eu. 

de 1 oao + Ferre ira hua cruz. 

[documento 365, folha 172] 

Termo que assignou Antonio dos Santos Aula de hum indio por nome 
Francisco que de seudo Certal do Japura. 
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Aos vinte dias do mez de dezembro de mil sette centos sincoenta e trez 
annos nesta Secretaria de Estado apareceo Antonio dos Santos Aula, e por 
elle foy <lito em prezen~a do 11m0 e Exmº Sr. General que das pessas que 
tinha descido do Certao do Japura, só existia o indio Francisco que 
aprezentou, e lhe foy declarado a sua liberdade, e o <lito Senhor lhe 
concedeo para o servir como pessoa livre com obriga~ao de aprezentar 
nesta Secretaria no termo de trez mezes corrente na lingoa Portugueza, 
e de lhe pagar o seu sellario na forma das ordens de Sua Magestade, e de 
como assim se obrigou assignou este termo e eu. 

Antonio dos Santos Aula. 

[documento 366, folha 172v] 

[corroído 2 linhas] 

Aos sinco dias do [ mez de janeiro de mil sette centos] sincoenta e quatro 
annos nesta Secretaria do Estado, por ordem do nmo e Exmº Sr. General 
apareceo Lazaro Femandes Borges na mao de que tinha o dito [corroído] 
[mandado] depuzitar a india Antonia a qual fora trazida da aldea de 
Aracavy do Ryo Negro da Administra~ao dos Padres do Carmo, induzida 
pello Padre Frey Antonio de Goez [religipzo] de Nossa Senhora das 
Merces sem licen~a e o di to Lazaro Fernandes Borges disse e declarou em 
prezen~a de mim Secretario do dito Estado que elle se obrigava a ser 
depozitar.io da dita india the ha ver ocasiao de ser remetida para sua aldea 
o que nal faria sem ordem do nmo e Exmº Sr. General e de como assim se 
obrigou assignou este termo e eu. 

Lazaro Femandes Borges. 

[documento 367, folha 173] 

Termo [corroído] assignou [corroído+ 6 palavras] 

Aos sinco días do mez de janeiro de [mil] sette centos sincoenta e quatro, 
por ordem do [Ilm0 e Exmº Sr.] Francisco Xavier de Mendon~a Furtado 
Governador e Cappitam General do Estado apareceo nesta Secretaria 
José Monteiro deNoronha, e por elle foy ditoqueelleresgataradezindios 
do Certao do Rio Negro, contra [corroído] ordens [de Sua Magestade] de 
que denuncia va, e o di to Senhor as declarou por livres como o sao de sua 
natureza, os quaes sao os seguintes 

O indio Antonio de nas9al Boaupecomprado ao Padre José Constantino. 

O indio Francisco da mesma nas~ao comprado a Manoel Dias Cardozo. 
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O indio rapaz 1 oao Manoel de nas~ao Se Venavy comprado ao Sargento 
Porat. 

A india Caetana de nas~ao Peralvilhana comprada a Joal Cardozo. 

A india lgnacia de nas~ao Tuany comprada a Manoel [corroído] Balieyro. 

A india Beliana de nas~ao MacuBare comprada a Francisco [corroído]. 

O indio rapaz Bernardo de nas~ao Guape, o indio rapaz Calixto de nas~ao 
Guape comprados a Manoel Dias Cardozo. 

O indio rapaz Joao Pedro de nas~ao Bare, a india Clemencia de nas~ao 
Bare comprados a Pedro de [corroído]. 

[documento 368, folha 173] 

A vista da confi~ao do di to José Monteiro de N oronha, f oy servido o di to 
nmo e Exmº Sr. concederlhes para o servirem como pessoas livres, com 
condi~al de lhe pagar o seus sellarios na forma das ordens de Sua 
Magestade, e de lhe ensignar a lingoa Portugueza e a todo o refferido se 
obrigou, e por [verdade] assignou este termo e eu. 

José Monteiro de Noronha. 

[documento 369, folha 173v] 

[corroído 2 linhas] 

Aos trez dias do mez de [ fevereiro] de mil sette centos sincoenta e quatro 
annos nesta Secretaria do Estado apareceo Manoel Joal como fiador de 
Manoel [Nunes] Pereira a quemo nmo e Exmº Sr. General ha vi a concedido 
[hu indio] por nome Manoel para com elle servir, pagandolhe o seu 
sellario, e dar conta delle todas as vezes que lhe for pedido, e de como 
assim se obrigou o fiador e o afian~ado assignarao este termo e eu. 

Manoel Joao da Maya. 
Manoel Nunes Pereira. 

[documento 370, folhan 173v] 

Termo que assigna Domingos Serrao de Castro. 

Aos oito días do mez de fevereiro de 1754 apareceo nesta Secretaria do 
Estado Domingos Serrao de Castro, e por elle foy <lito que elle se obrigava 
a dar con ta de hua india Maria Laurina, no termo de hu mez, e seu marido, 
e de como assim se obrigou assignou este termo de depozito que eu. 

Domingos Serrao de Castro. 
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(documento 371, folha 17 4] 

[corroído 4 linh~s]. 
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Aos vinte trez dias do mez de abril de mil sette centos sincoenta e quatro 
· annos nesta Secretaria do Estado ap~receo o Capitao das Fortifica?oens 
Antonio Gon~alves, e por ordem do 11m0 e Exmº Sr. Francisco Xav1er de 
Mendon~aFurtado Govemador e Cappitam General do Estado, lhe foram 
dados por depozito quatro pretos que vieram fugidos ~a Pra~a de Cayena 
chamados Miguel, Raymundo, Cosme e Pascoal obngandose o mesmo 
Antonio Gon~al ves a dar con ta delles todas as vezes que lhe for ordenado, 
sem que o coste qualquer fugida que queyra o legar, porque todos fica 
obrigado elle [depozitario], e so no cazo de morrer algum, constando 
[que nal fora] por mao trato que elle lhe d~sse ficará desobriga~o do 
depozito, e outro sim se obriga a tratallos mu1to bem e ~e c~mo ass1m se 
obrigou fizeste termo que elle assignou e eu Joal Antonio Pinto da Sylva 
Secretario do Estado por Sua Magestade o escrevy. 

Joal Antonio Pinto da Sylva. 

(documento 372, folha 17 4v] 

Termo [corroído 3 linhas] 

[OBS: no original este cabe~alho foi riscado e anulado] 

[Termo] que assignou o Capitao Mor Manoel de Azevedo [Aragao] 
[corroído] quatro pretos e hua preta que vieral da Pra~a de Cayena de dar 
con ta delles todas as vezes que lhe for pedidr ·. 

· Aos dezasette dias do mez de mayo de 1754 nesta Secretaria do Estado 
apareceo o Capitao Mor Manoel de Azevedo Aragao Sarmento; e por 
ordem do nmo e Exmº Sr. Francisco Xavier de Mendon~a Furtado Gover
nador~ e Cappitam General do Estado do Maranhao lhe forao dados em 
depozito quatro pretos e [hua] preta, que vierao fugi~os da Pra~a de 
Cayena chamados Joao, Jeronimo, Matheus, Francisco e Thereza, 
obrigandose o mesmo Manoel Azevedo Aragao Sarmento a dar conta 
delles todas as vezes que lhe forordenado, sem [que] deste qualquerfugida 
que queyra alegar, porque a todas fica obrigado elle depozitario, e só no 
cazo de morrer algum constando que nal f ora por mao trato que elle lhe 
<lera ficara dezobrigado áo depozito, e outro sim se obrigou a tratallos 
muito bem, e de como assim se obrigou assignou ~ste termo que eu. 

Em 17 de dezembro de 1754 ordenou Sua Excelencia Reverendissima 
ficasse dezobrigado, o depozitario assima de Francisco sua mulher 
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Thereza, e Matheus, que f~rao concedidos [a] Joao Baptista Gomes, 
ficandootermo [corroído] seu vigor pello [corroído+ 1 palavra] Jeronimq 
[corroído] fiz esta declaracao. 

Albuquerque. 
Manoel de Azevedo Aragao Sarmento. 

[documento 373, folha 175] 

[corroído 2 linhas] 

Aos nove dias do mez de julho de 17 54 ~esta Secretaria do Estado por 
despacho do·nmo e Exmº Sr. General apareceo Phelipe Beltrao da Cruz, e 
por elle f oy di to que se obrigava a dar con ta [corroído] [hu] indio por no me 
Jose, que levava em sua compania para o Maranhao vindo que fosse da 
dita cidade, e no cazo que morra o dito indio se obrigava tambero a 
aprezentar hua certidao autentica para a vista della ser dezobrigado e de 
como assim se obrigou assignou este termo e eu. 

Phelipe Beltrao da.Cruz. 

[documento 374, folha 175] 

Termo que assignou Joao Baptista Gomes de dous pretos e hua preta que 
vierao da Pra~a de Cayena de dar con ta delles todas as vezes que lhe forem 
pedidos. 

· Aos dezasette dias do mez de dezembro de 17 54 nesta Secretaria do 
Estado apareceo Joao Baptista Gomes; e por ordem do Exmº Reveren
dissi mo Sr. B ispo Govemador do Estado lhe f orao dados em depozito trez 
pretos que vierao fugidos da Pra~a de Cayena, a saber Francisco e sua 
mulher Thereza, e Mateus obrigandose o mesmo J oao Baptista Gomes a 
dar con ta delles todas as vezes que lhe f or ordenado, sem que o des te 
qualquer fugida que queyra allegar, porque a todas fica abrigado elle 
depozitario, e so no cazo de morrer algú constando que nao foy por mao 
trato que elle lhe dera, ficara [ dezobrigado do] depozito, e outro sim se 
abriga a tratallo muito bem, e de como assim se obrigou assignou este 
termo e eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria de Estado 
o escrevy. 

Joao Baptista Gomes. 

[documentosemn~ero,folha 175v] 

Francisco de idade de [25] annos pouco mais ou menos com hua secatriz 
na face da parte [direyta]. 
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Raymundo ao parecer de trinta annos pouco mais ou menos. 

Xavier de idade de vinte annos pouco mais ou menos curto e refeito. 

[folha176] 

[OBS: No original nao tem nada escrito] 

[documento 375, folha 176v] 

[corroído 2 linhas] 

Aos vinte [corroído] dias [corroído] de dezembro de mil sette centos 
sincoenta e quatro annos nesta Secretaria do Estado por despacho do Ex mo 

Reverendisimo Sr. Bispo e Governador do Estado apareceo Miguel 
Gon~alves Chaves, a quemo dito Senhor [havia] concedido hu indio por 
nome Pedro, por fo~ma de despozito ate a chegada do Desembargador 
Ouvidor GeraJ Juiz da Liberdade e por elle foy dito se obrigava athe a 
chegada do dito Desembargador a ter em seu poder o dito para delle dar 
con ta todas as vezes que lhe f os se pedido para lhe ser concedido na forma 
do cando; e do contrario se submetia debaixo das penas que o di to Senhor 
f os se servido imporlhe, e de como assim se obrigou assignou este termo 
que eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria de Estado . 
escrevy e ass1gney. 

Miguel Gon~alves Chaves. 
Mathias Paes de Albuquerque. 

[documento 376, folha 176v] 

Termo que assigna como fiador de Paulina da Sylva Atanazio Martins 
Barreyros de hú rapaz por nome Belchior. 

Aos trez dias do mez de janeiro do anno de 1755 por despacho do Exmº 
Reverendísimo Sr. Bispo Governador apareceo nesta Secretaria do 
Estado Atanazio Martins Barreyros, e por elle foy dito que se obrigava 
[por Paulina] da Sy l va a dar con ta de hú rapaz do Gen ti o da Terra que leva 
o dito para o Maranhao, e de como assim se obrigou assignou este termo · 
que eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria de Estado 
escrevy e assigney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Atanazio Martins Barreyros. 

[documento377,folha 177] 

[corroído 4 linhas] 
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Aos sette dias do mez de janeiro de 1755 nesta Secretaria do Estado por 
despacho do Exmº Reverendisimo Sr. Bispo Governador apareceo Cle
mente José de Freytas, e por elle foy <lito a mim Official da Secretaria do 
Estado que elle se obrigava como fiador de Paulo da Sylva Franco a dar 
contado indio chamado Bento digo [sic] a chegada do Dezembargador 
Ouvidor Geral Juiz da Liberdade e de como assim se obrigou assignou 
este termo e eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do 
Estado o fiz e assigney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Clemente José de Freytas. 

[documento 378, folha 177] 

Termo que assignou Vicente Xavier de Castro para dar conta de dous 
indios chamados Jose e Arcenio a chegada do Desembargador Ouvidor 
Geral. 

Aos treze dias do mez de fevereiro de mil sette centos síncoenta e sinco 
annos nesta Secretaria do Estado por ordem do Exmº Reverendisimo Sr. 
Bispo apareceo Vicente Xavier de Castro, e por [elle] foy <lito a mim 
Official da Secretaria do Estado que elle se obrigava por sy a dar conta 
de dous indios chamados Jose e Arcenio a chegada do Dezembargador 
Ouvidor Geral J uiz de Liberdade, e de como assim se obrigou assignou 
este termo, e eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria de 
Estado o fiz e assigney. 

[corroído] de Castro. 
Mathias Paes de Albuquerque. 

[documento 380, folha 177v] 

Termo que [corroído] Vicente Xavier de Castro [corroído + 1 palavra] 
conta de hú indio [corroído+ 3 palavras] do Dezembergador Ouvidor 
[corroído + 3 palavras]. 

Aos dezanove dias do mez de fevereiro de 17 55 nesta Secretaria do Estado 
por ordem do Exmº Reverendísimo Sr. Bispo Govemador do Estado 
apareceo Vicente Xavier de Castro e por elle foy di to a mim Official da 
Secretaria que elle se obrigava por dar conta de hú indio por nome Andre 
a chegada do Dezembargador Ouvidor Geral Juiz de Liberdade do qual se 
achava entregue por ordem do dito Senhor, e de como assim se obrigou 
assignou este termo e eu Mathias Paes de Albuquerque Official da 
Secretaria de Estado .escrevy e assigney. 
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Vicente Xavier de Castro. 
Mathias Paes de Albuquerque. 

[documento 381, folha 177v] 
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Termo que assignou o Padre Andre de Carvalho Silva de dous indios que 
se lhe concedeo a Soldada. 

Aos trinta dias do mez de mar~o de 17 55 annos nesta Secretaria do Estado 
apareceo o Padre Andre de Carvalho Silva aquem o Exmº Reverendisimo 
Sr. Bispo Governador do Estado havia concedido a Soldada dous indios 
para o servirem chamados hú J ose Mar~al e outro Raymundo; e pello di to 
Padre foy dito que como o Dezembragador Ouvidor Geral Juiz da 
Liberdade se nal achava nesta cidade e nem se recolhia tao depressa, e elle 
carecia do servi~o dos ditos se obrigava, que logo que chegasse a esta 
cidade o di to Ministro de levar a sua prezen~a os ditos dous indios, para 

. assignar o termo como era es tillo e de como assim se obrigou assignou este 
termo que eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria de 
Estado o fiz e assigney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Padre Andre de Carvalho Silva. 

[documento 382, folha 178) 

[corroído 2 linhas] 

Aos dous dias do mez de [abril] de [mil] sette centos sincoenta e sinco 
annos nesta Secretaria do Estado apareceo [Antonio Oliveira] Jardim, e 
por elle digo [sic] aquem o Exmº Reverendisimo Sr. Bispo Governadordo 
Estado havia concedido a Soldada o rapaz Francisco; e por elle foy dito 
se obrigava todas as vezes [que] chegasse o Dezembragador Ouvidor 
Geral Juiz das Liberdades a aprezentarlhe na forma do bando de dous de 
fevereiro se esta materia; e de como assim se obrigou assignou este termo 
eu Mathias Paes de Albuquerque Official da Secretaria do Estado o 
escrevy e ass1ney. 

Mathias Paes de Albuquerque. 
Antonio VieiraJardim. 

[folha 178v-199v] 

[embranco] 
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[folha200] 

[embranco] 

[f oJha 200v] 

Tem este livro duzentas folhas por mim rubricadas 

Lisboa Oriental 

10 de novembro de 1738. 

Manoel Femandes Varges. 
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